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R E S P E K T  •  O M S O R G  •  S A M A R B E I D  =  E F F E K T I V I T E T

Hovedmål:

Kommunen som samfunnsutvikler:

- skal være pådriver for vekst og samarbeid i regionen
- skal ha vekst og utvikling i hele kommunen
- skal drive et aktivt folkehelsearbeid

Kommunen som tjenesteleverandør:

- skal levere gode tjenester til sine innbyggere
- skal være en effektiv tjenesteleverandør

Kommunen som arbeidsgiver:

- skal være en attraktiv arbeidsgiver

Kommunen sin økonomi og organisasjon:

- skal ha økonomisk handlefrihet
- skal ha en effektiv og veldrevet organisasjon
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1.  Vedtak i kommunestyret 12. desember
Vedtak
1. Molde kommunestyre slutter seg til formannska-

pets forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan 
for perioden 2014 – 2017.

Endringer i forhold til rådmannens skisse:

Mindreinntekt 2014: Eiendomsskatt 13,0 mill kroner
Inndekking:
• reduksjon netto driftsresultat:4,7 mill kroner
• økte skjønnsmidler: 2,2 mill kroner
• lavere rentebane 5,0 mill kroner
• rammereduksjon D&F 0,5 mill kroner
• rammereduksjon P&U 0,5 mill kroner
• tiltak funksjonshemmede 0,6 mill kroner
 = 13,5 mill kroner

som benyttes til:
• leirskole: 0,2 mill kroner
• kompetanseutvikling lærere 0,2 mill kroner
• Hjelset Servicesenter 0,1 mill kroner
 = 0,5 mill kroner

Økonomiplan 2015, 2016 og 2017 driftsrammer:
Investeringer i IKT skal gi en samlet årlig produk-
tivitetsvekst på 0,5 % for 2015, 2016 og 2017. 
Rådmannen fordeler produktivitetsforbedringene 
på aktuelle avdelinger/enheter:

• bedret driftsbalanse 2015: 6,0 mill kroner
• bedret driftsbalanse 2016: 12,0 mill kroner
• bedret driftsbalanse 2017: 18,0 mill kroner

Investeringer:
Skole:
Vågsetra: Nybygg/rehabilitering innenfor en 
totalramme på 100 mill kroner Sellanrå fase 3: 
Samlet ramme 35 mill kroner

Sentrumstiltak:
Det settes av 5. mill til planlegging og prosjekte-
ring av Sjøfronten i 2014, og 30 mill legges inn 
for 2015 i økonomiplanen.

Delfi nansiering av investeringer skal skje ved 
salg av eiendommer som ikke benyttes av kom-
munen. Rådmann bes legge frem en egen sak 
på aktuelle salgsobjekter.

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

3. Det skal skrives ut eiendomsskatt på all fast 
eiendom i Molde kommune for 2014, jf. eien-
domsskatteloven § 2 og § 3a. Eiendomsskatten 
beregnes etter 3,6 promille av skattetakstgrunn-
laget. Det anvendes ikke bunnfradrag i 2014. 

Vedtekter for eiendomsskatt i Molde kommune 
ble vedtatt 28. november 2002.Disse gjelder
fortsatt med endringer i k-sak 85/06, 122/07 og 
138/12. Eiendomsskatten for 2014 blir krevd inn i 
4 terminer jf. § 25 i eiendomsskatteloven. 

I medhold av § 8A-4 i eiendomsskatteloven, 
vedtok Molde kommunestyre ved behandling av 
økonomiplan 2013 – 2016, å foreta kontormes-
sig oppjustering av skattetakstgrunnlaget med 
10,0 pst. i 2013, 2014, 2015 og 2016, i stedet 
for omtaksering. Justeringen ble gjennomført 
i 2013. Vedtaket i økonomiplanen følges opp i 
2014 og skattetakstgrunnlaget økes med 10,0 
pst. i forhold til 2013

4. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjet-
tendringer mellom enhetene i kurante saker. 
Dette innbefatter blant annet endringer i oppga-
vefordeling, fordeling av bevilgningen på felles 
lønnsreservepott i samsvar med nye lønnsavtaler 
godkjent av formannskapet, fordeling av andre 
fellesutgifter hvor fordeling ned på den enkelte 
enhet ikke er kjent ved utarbeidelsen av budsjet-
tet, endringer i rammetimetall mellom de ulike 
skolene som følge av naturlige endringer innen-
for en politisk defi nert totalramme og fl ytting av 
tjenestetilbud fra en enhet i Molde kommune til 
en annen.

5. Igangsetting av nye investeringsprosjekt, eller ut-
videlser av allerede igangsatte prosjekt, skal ikke 
skje før nødvendige avklaringer og utredninger er 
foretatt, og nødvendige politiske vedtak er fattet. 
Igangsetting skal så skje på bakgrunn av skriftlig 
bestilling fra rådmannen ved kommunalsjef for 
plan og utvikling.

6. Rammene for driftsmessig samhandling mellom 
Molde kommune (morselskapet) og de kommu-
nale foretakene blir som beskrevet i budsjettdo-
kumentets kapittel 19 - 22.

7. Molde kommune tar opp lån på 340,1 mill. 
kroner til fi nansiering av budsjetterte investerin-
ger i henhold til vedlagte spesifi kasjoner. Lånet 
fordeler seg slik: morselskapet: 63,1 mill. kroner, 
Molde Eiendom KF - formålsbygg: 168,0 mill. 
kroner, Molde Eiendom KF – utleieboliger: 44,0 
mill. kroner, Molde Vann og Avløp KF: 63,9 mill. 
kroner og Moldebadet KF: 1,1 mill. kroner. Lånet 
forutsettes avdratt over investeringenes levetid. 
Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låne-
opptaket, herunder akseptere lånevilkårene.

8. I tillegg til låneopptak i pkt. 7, tar Molde kommu-
ne opp startlån i Husbanken på 50,0 mill. kroner 
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for videreutlån. Vilkår følger av Husbankens 
regler for slike lån.

9. Med mindre annet følger av statlige direktiver 
med videre, skal kommunens avgifter, betalings-
satser, og gebyrer for 2014 normalt indeksregu-
leres i forhold til forventet lønns- og prisvekst.

10. Ordførerens godtgjørelse for 2014 settes til 11 G. 
Godtgjørelse til varaordfører settes til 50,0 pst. 
av ordførerens godtgjørelse.
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 2.  Innledning og sammendrag
Folketallsutviklingen i Molde kommune tyder på at 
kommunen oppleves som en attraktiv kommune å 
bosette seg i. Tilgangen på attraktive arbeidsplasser 
er en av grunnene til denne positive folketallsutvik-
lingen. Tilgangen på attraktive arbeidsplasser bidrar 
også til at det er få kommuner i landet som har så 
stor arbeidsinnpendling som Molde kommune med 
et pendleroverskudd på mellom 3.000 og 3.500 
personer i året.  Folketallet i Molde kommune har i 
perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2012 vokst 
fra 24.795 til 25.936, eller med 4,6 pst. Bare i 2012 
vokste innbyggertallet fra 25.488 til 25.936, eller 
med 1,8 pst., mens folketallet i landet i samme 
periode økte med 1,3 pst. Mottak og bosetning av 
fl yktninger har også vært en medvirkende årsak til 
den betydelige folketallsveksten de senere årene. 
Kommunens innbyggere har det fortsatt jevnt over 
meget bra, ikke minst på grunn av at de nyter godt 
av gode kommunale tilbud og tjenester. Dette er tidli-
gere bekreftet gjennom ulike nasjonale kartlegginger 
så som levekårsundersøkelser samt det forhold at 
Molde kommune gjennom inntektssystemet defi ne-
res som en rimelig kommune å drifte. Dette forster-
kes ytterligere i statsbudsjettet for 2014. Blant annet 
så ”skårer” kommunen lavt på de sosiale utgiftskrit-
teriene i inntektssystemet og har færre innbyggere i 
aldersgruppen 0 – 16 år enn gjennomsnittet. 

Trygghet, gode sosiale nettverk, arbeid og familie er 
alle elementer som mange defi nerer inn i et velfun-
gerende velferdssamfunn, eller defi nert som ”det 
gode liv”. Naturgitte skjønne omgivelser er også 
viktig for mange. Gjennom gode offentlige tjenester 
til barn, unge, eldre og funksjonshemmede, som er 
kommunens prioriterte målgrupper, ivaretas pri-
mærbehovene til alle disse gruppene. Derigjennom 
skapes trygghet som er så viktig i alle deler av livet. 
Molde kommune er en god kommune å tilbringe alle 
deler av livet i for det store fl ertallet av befolkningen.

At kommunen allikevel har store utfordringer innen-
for mange områder, er et tegn på at forventningene 
til den kommunale tjenesteproduksjonen er langt 
større enn hva de økonomiske ressursene gir rom 
for. Budsjett og økonomiplan for kommende år 
vil allikevel dekke de primære behovene for kom-
munens innbyggere selv om omfang og kvalitet på 
enkelte av tjenestene vil bli noe redusert i samsvar 
med helårsvirkningen av rammereduksjoner som 
ble gjennomført i 2013. Selv om mye av fokuserin-
gen ved utarbeidelsen av budsjettet ofte går på de 
tilpasningene som må gjøres i forhold til nedskjærin-
ger og effektiviseringstiltak, må det aldri glemmes at 
kommunen innenfor en samlet økonomisk ramme på 
ca. 1,7 milliard kroner, produserer svært omfattende 
tjenester av høy kvalitet til sine innbyggere og særlig 
til de som trenger det mest.
 

Med bakgrunn i de føringer som var lagt i vedtatt 
økonomiplan samt drøfting med formannskapet 
i årets første dialogmøte, ble den administrative 
budsjettprosessen igangsatt ved et eget skriv fra 
rådmannen til avdelinger, enheter og foretak. Dette 
skrivet redegjorde for de økonomiske rammene 
den enkelte leder skulle forholde seg til i arbeidet 
med budsjettet. Enhetene meldte så endringer i 
ulike ressursbehov, og i etterkant av dette ble det i 
løpet av mai/juni gjennomført møter med de enkelte 
avdelinger, enheter og kommunale foretak. Også de 
hovedtillitsvalgte var invitert til disse møtene. 

Det er en kjensgjerning at det ved behandlingen av 
budsjettet for 2013 og økonomiplanen for perioden 
2013 -2016 ble foretatt vesentlige rammereduksjoner 
som berørte alle deler av kommunens virksomhet. 
En stor del av disse reduksjonene var på sikt forut-
satt å skulle gi kommunen et økonomisk handlings-
rom for å kunne møte fremtidige renteendringer, 
uforutsette utgifter og sørge for at politisk og admi-
nistrativt fokus ikke hele tiden skulle dreie seg om 
negativ økonomisk ubalanse. Rammereduksjonene 
i 2013 var forutsatt å skulle gi en positiv økonomisk 
effekt på 44,0 mill. kroner allerede i 2013 økende til 
62,6 mill. kroner i 2014 og 64,2 mill. kroner i 2015. 
Rådmannen har i ettertid konstatert at en vesentlig 
del av de større utgiftsreduksjonene ikke enkelt har 
latt seg gjennomføre allerede i 2013. Dette gjelder 
blant annet den helhetlige helse- og omsorgsplanen 
som ble vedtatt av kommunestyret i juni. Omfat-
tende strukturelle endringer av tjenesteleveransene 
innen dette området vil fordre en lengre tidshorisont 
på gjennomføring enn hva som er forutsatt. Tilsva-
rende gjelder for skolebruksplanen som først går til 
endelig politisk behandling i november 2013.

Alvoret i situasjonen som foranlediget de til dels 
kraftige rammereduksjonene i 2013, kan beskrives 
gjennom følgende sitat fra rammesaken for dette 
året som var oppe til politisk behandling i september 
2012 hvor det stod følgende: 

“Det virker utarmende på hver enkelt kommunal le-
der at han/hun hvert eneste år skal ha det meste av 
sitt lederfokus rettet mot kommunens økonomiske 
utfordringer representert ved budsjettarbeid med 
gradvis reduserte rammer og den påfølgende øko-
nomirapporteringen. Tiden er overmoden for å fatte 
nødvendige beslutninger som reduserer og over tid 
fjerner den vedvarende ubalansen som stadig synlig-
gjøres gjennom at kommunen samlet produserer 
tjenester i et større omfang og sannsynligvis til en 
bedre kvalitet enn hva kommunen har økonomiske 
ressurser til.”
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2.1  BUDSJETTPROSESSEN
Også i 2013 er det gjennomført dialogmøter mellom 
politisk og administrativ ledelse. Formannskapet er 
i sin helhet dialogkomite på politisk side og møtene 
gjennomføres i forlengelsen av ordinære formann-
skapsmøter. Første møte i dialogprosessen ble 
avholdt 16. april, hvor rådmannens forslag til økono-
miske rammer for 2014 ble drøftet. Formannskapet 
som dialogkomite gav sin tilslutning til rådmannens 
forslag som så ble utsendt til avdelinger, enheter 
og foretak. I forlengelsen av dette, gjennomførte 
rådmannen møter med alle avdelinger, enheter og 
foretak i perioden mai/juni hvor rammene for 2014 
ble gjennomgått og drøftet. Dialogmøter ble også 
gjennomført i forlengelsen av formannskapsmøtene 
den 17. september og den 22. oktober hvor hovedte-
maene var henholdsvis budsjettrevisjon II og konse-
kvenser av forslaget til statsbudsjett.

Fastsettingen av de økonomiske rammene i første 
dialogmøte med de politiske føringer som der ble 
lagt, de etterfølgende administrative drøftingene 
samt de politiske signalene som ble gitt ved behand-
lingen av rammesaken i kommunestyremøtet den 
12. september, har så langt dette har vært mulig, 
vært styrende for rådmannens videre arbeid med 
budsjettet. Det skal imidlertid ikke underslås at råd-
mannen også under årets budsjettprosess har hatt 
hovedfokus på effektivisering og utgiftsreduksjoner. 
Dette skyldes ikke minst de økonomiske utfordrin-
gene som fremkommer som følge av at en vesentlig 
del av tiltakene som ble vedtatt gjennomført i 2013 
fortsatt ikke er gjennomført med de økonomiske ef-
fektene disse skulle ha.

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

Med de store globale utfordringene i verdensøkono-
mien, som ikke minst gjør seg gjeldende i våre na-
boland i eurosonen, er Molde kommune innforstått 
med at regjeringen også denne gangen ser behovet 
for et stramt økonomisk grep rundt landets økonomi. 
I så måte kan kommuneopplegget for 2014 fortone 
seg som langt bedre enn det man kunne forvente og 
for så vidt frykte, men samsvarer samtidig med det 
som ble skissert i kommuneproposisjonen i vår. Det 
blir imidlertid nok en gang viktig i markedsføringen 
av kommuneopplegget at alle parter er edruelige i 
forhold til å dempe forventningspresset som lett kan 
skapes av en “realvekst” på 7,7 milliarder kroner. 
Kommunesektoren vil også i fortsettelsen levere 
gode tjenester i et betydelig omfang til de av landets 
innbyggere som har de største behovene for hjelp og 
bistand. At viljen lokalt er større enn den økonomiske 

evnen, er noe sektoren må leve med.

Når det er sagt, viser forslaget til kommunerammer 
for 2014 at det fortsatt satses på kommunene på 
tross av omfattende økonomiske problemer både i 
Europa og i store deler av verden for øvrig. Realvek-
sten i kommunens samlede frie inntekter holder seg 
innenfor intervallet som ble varslet i kommunepropo-
sisjonen i vår om enn ikke i det øverste intervallet.
  
Kommunestyret reviderte i k-sak 47/13 og k-sak 
82/13 kommunens drifts- og investeringsbudsjett for 
2013 i den grad det økonomiske handlingsrommet 
gav anledning til dette. De fl este av endringene som 
ble vedtatt i disse sakene, er senere innarbeidet i 
rådmannens skisse til budsjettrammer for 2014 og 
videreført i planperioden 2014 - 2017 

Rammesaken ble i år preget av de til dels store 
rammetrekkene som ble vedtatt gjennomført i 
planperioden 2013 – 2016. Rådmannen hadde, med 
tilslutning fra dialogkomitè 1, foreslått trekk i netto 
driftsrammer til avdelinger, enheter og foretak i stør-
relsesordensom 0,5 – 1,0 pst. for å frigjøre midler til 
styrking av en felles IKT-funksjon. Styrkingen vil i sin 
tur komme de samme avdelinger, enheter og foretak 
til gode gjennom økt kvalitet på og omfang av IKT-

Gjennomføringen av de ulike omstillings-, effektivi-
serings- og kutt-tiltakene har som fortjent fått mye 
fokus i 2013 og presset er høyt innen de aller fl este 
områder for å nå de økonomiske målene som er satt 
uten at tjenesteproduksjonen blir merkbart skadeli-
dende.

De inntekstforutsetningene som fremkommer i re-
gjeringens forslag til statsbudsjett for 2014, danner i 

tillegg til egne forutsetninger grunnlaget for kommu-
nens budsjett for 2014 og økonomiplan for perioden 
2014 - 2017. 

Enkelte områder er, som i budsjettet for 2013, synlig-
gjort på en detaljert og tydelig måte. Dette kommer 
blant annet til uttrykk i forklaringen knyttet til tildelin-
gen av rammetilskudd for 2014.
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2.3  DRIFTSBUDSJETTET
For å komme i økonomisk balanse, er de økte res-
sursbehovene som ikke kan velges vekk og som er 
blitt synliggjort i årets budsjettrevisjoner og ram-
mesaken som ble behandlet av kommunestyret 
12. september 2013, innarbeidet i driftsrammene. 
Rammesaken bygde hovedsaklig på signalene fra 
dialogmøtet i april, budsjettrevisjonene for 2013 og 
de innmeldte endringene i ressursbehov i avdelinger, 
enheter og foretak. Det som skaper økonomiske 
utfordringer ved balanseringen av driftsbudsjettet 
for 2014, er i hovedsak manglende gjennomføring 
av vedtatte rammereduksjoner innenfor områdene 
skole og pleie og omsorg i 2013 samt utbytteforvent-
ningene fra Istad AS for 2014. I tillegg sier resultat-
prognosene for 2013 at dette året vil gi et under-
skudd i overkant av 20,0 mill. kroner og fordringen 
på BUF-etat vil få sin avklaring i 2014. Dette er også 
bakgrunnen for at rådmannen foreslår en midlertidig 
heving av eiendomsskatten for 2014.  

Molde kommunes budsjetter de senere årene, har 
tydelig vist at kommunen har hatt et kostnadsnivå 

som ikke kan betjenes av kommunens løpende inn-
tekter. Dette er et forhold både politikere og adminis-
trasjon har vært kjent med i fl ere år. I budsjettoppleg-
get for 2013, ble dette forholdet virkelig tatt tak i for 
på sikt å oppnå en bærekraftig budsjettbalanse og 
et økonomisk handlingsrom som kunne absorbere 
negative svingninger som vil komme i løpet av et 
budsjettår.

Det som tidligere har skapt den årlige budsjettba-
lansen, er i første rekke momskompensasjonen 
på kommunens investeringer som er blitt inntekts-
ført i driftsregnskapet og brukt til å dekke løpende 
driftsutgifter. I klartekst betyr dette at kommunen 
har lånefi nansiert en vesentlig del av den løpende 
driften. I budsjettet for 2014 er denne muligheten 
borte. Senest i budsjettet for 2013 ble 7,0 mill. 
kroner i investeringsmoms benyttet til driftsformål. I 
budsjettprosessen har det i liten grad blitt vurdert å 
nedbygge deler av kommunens tjenestetilbud med 
bakgrunn i de betydelige reduksjonene som er gjen-
nomført i rammene for 2013. Som hovedregel blir 

tjenester. Ut over dette ble rammene kompensert for 
behov for endringer som ble synliggjort i budsjettre-
visjon I i juni. Dette omhandlet i hovedsak tilskudd 
til ikke-kommunale barnehager og økte rammer til 
ressurskrevende tjenester. 

Forslaget til statsbudsjett for 2014, gir Molde kom-
mune en økning i anslaget på de frie inntektene i 
forhold til anslag på regnskap for 2013 som ikke er 
stor nok til å dekke forventet lønns- og prisvekst, 
økte pensjonskostnader og økte demografi kostna-
der. Forventet lønns- og prisvekst, økte pensjons-
kostnader og demografi kostnader m.m. er anslått til 
62,5 mill. kroner mens Molde kommunes vekst som 
skal dekke dette er på 50,5 mill. kroner. Beregnet 
inntektsvekst er i forhold til prognostiserte kommu-
nale regnskapstall for 2013 som er oppjustert med 
en forventet ekstraordinær skattevekst som ikke 
videreføres i budsjettopplegget for 2014. Dette gir 
en underdekning (underskudd) på 12,0 mill. kroner. 
Dersom den ekstraordinære skatteveksten hadde 
blitt videreført, ville Molde kommunes inntektsvekst 
fra 2013 til 2014 ha en underdekning i forhold til for-
ventet utgiftsvekst på 4,3 mill. kroner. Deler av økte 
demografi kostnader, videreføring av økt utgiftsvekst 
i 2013 og økte pensjonskostnader må derfor dek-
kes gjennom omstillinger, effektiviseringstiltak eller 
lignende. 

Momskompensasjon på egne investeringer og 
investeringer utført av Molde Eiendom KF skal fra og 

med 2014 i sin helhet føres i investeringsregnskapet 
og kan ikke som tidligere benyttes til driftsformål. 
Momskompensasjon på investeringer kan benyttes 
til delfi nansiering av investeringer og dette er forut-
satt som prinsipp i kommende planperiode. Dette 
er en prinsipiell endring som vil føre til «rimeligere» 
investeringer og lavere låneopptak som etter hvert 
vil gi reduserte rente- og avdragsutgifter i driftsbud-
sjettet. Det må samtidig gjøres oppmerksom på at 
kommunens investeringsnivå er betydelig redusert 
fra tidligere svært høye nivåer selv om nivået fortsatt 
er for høyt. Dette er også noe av bakgrunnen for 
den økonomiske utfordringen kommunestyret står 
overfor ved utarbeidelsen av budsjettet for 2014. 
Kommunestyret må søke å fi nne langsiktige bæ-
rekraftige løsninger på det store inntektsbortfallet 
Molde kommune har sett de siste årene og som til 
dels har kommet særdeles brått gjennom overgangs-
ordningen på investeringsmoms kombinert med 
lavere investeringsnivåer og gradvis høyere avdrags-
utgifter. Over tid må kommunen komme i posisjon til 
å redusere den totale lånebelastningen gjennom at 
årlige investeringer er lavere enn betalte avdrag. 

Renteutgifter er for 2014 regnet til gjennomsnittlig 
2,8 pst. Dette er en videreføring av budsjettert nivå 
i 2013 men noe høyere enn hva som forventes i 
regnskapet for 2013. Det forutsettes i planperioden 
at renten vil øke til 3,25 pst. i 2015, 3,75 pst. i 2016 
og til 4,25 pst. i 2017.

Kommunestyret vedtok i sak 117/13 i møte 12. desember en lavere rentebane med reduserte renteutgifter 
på 5,0 mill. kroner 
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En av kommunens store utfordringer i tiden frem-
over, er lånegjelden som over år har vokst til et svært 
høyt nivå. Den totale lånegjelden for konsernet er 
i fi nansrapporten per. 30. august 2013 på hele 2,8 
milliarder kroner. Morselskapet og Molde Eiendom 
KF stod for ca. 2,0 milliarder kroner av denne sum-
men. Dette beløpet inkluderer gjelden som er knyttet 
til formålsbyggene med videre som Molde Eiendom 
KF har ansvaret for. Økning i rentene ut over bud-
sjettert nivå kan, selv etter at det justeres for lån til 
selvkostområder og rente- og avdragskompenserte 
lån, få meget store konsekvenser for kommunens 
driftsbudsjett. Det er forventet at rentenivået i Norge 
skal noe opp de kommende årene. Hvor snart dette 
vil skje, er imidlertid svært uvisst noe som også 
gjenspeiles i dagens vilkår på tilbudte fastrentelån. I 
kommunens budsjett for 2014 forutsettes en gjen-
nomsnittlig rentesats på 2,8 pst. mens rentenivået 
i økonomiplanen justeres opp til 3,25 pst. i 2015. 
Deretter forventes rentene å øke med 0,5 pst. årlig i 
planperioden. Dette innebærer en endring i renteba-
nen i forhold til forutsetningene i gjeldende økonomi-
plan for perioden 2013 – 2016 med en forskyvning av 
forventede renteøkninger med et år. Det forventes 

at et høyere rentenivå, som vil ramme kommunesek-
toren hardt, blir hensyntatt i senere statsbudsjetter 
uten at dette er innlagt med beløp i planperioden. 
Trass i svært høy lånegjeld, ser Molde kommune 
det allikevel som nødvendig å gjennomføre en del 
investeringer også de kommende årene. Det har 
ved utarbeidelsen av investeringsbudsjettet for 
kommende planperiode blitt lagt føringer i forhold 
til det totale investeringsnivået. Forutsetningen og 
intensjonene har vært at kommunens gjeld, som skal 
betjenes ved bevilgninger over driftsbudsjettet, ikke 
må øke i årene som kommer. Dette skulle i realiteten 
bety at kommunen ikke må ta opp lån ut over det 
som årlig skal betales i avdrag. Med de store utfor-
dringene kommunen har i forhold til for eksempel 
nye lokaler for kulturskolen, Vågsetra skole og nytt 
krisesenter, ser dessverre disse forutsetningene ut 
til å bli umulig å etterleve. Det som imidlertid må 
vurderes i denne sammenheng, er om kommunen 
kan avhende bygg og anlegg den ikke trenger, for på 
den måten å frigjøre midler som kan benyttes til nye 
investeringer. Dette er ikke innarbeidet i budsjettet 
for kommende planperiode, men det må arbeides 
med å fremskaffe nødvendig fakta rundt dette slik 

derfor aktivitetsnivået som er etablert i budsjettet for 
2013 videreført og fagligheten i de tilbud som gis i 
årene som kommer er forsvarlig.

Balanseringen av driftsbudsjettet for 2014, skjer først 
og fremst gjennom bruk av handlingsrommet som 
ble synliggjort i gjeldende økonomiplan for 2014. 
Etter budsjettrevisjon II, som ble gjennomført høsten 
2013, var dette handlingsrommet anslått til 29,2 
mill. kroner. De økonomiske utfordringene for 2013 
som fremkommer senest gjennom økonomirap-
porteringen for 2. tertial, prognostiserer et forventet 
merforbruk for året på 21,8 mill. kroner. I ettertid er 
skjønnsmidlene fra fylkesmannen for 2013 fordelt 
med en mindreinntekt til Molde kommune på 2,2 
mill. kroner i forhold til budsjettforventningene. I den 
grad enhetene drar den forventede og prognosti-
serte ubalansen med seg inn i 2014, øker behovet for 
rasjonalisering og effektivisering tilsvarende. Finans-
inntekter økes gjennom ytterligere økning i skatte-
anslaget og økning i takstgrunnlaget for eiendoms-
skatten. Eiendomsskatten økes også midlertidig for 
å dekke bortfall av utbytte fra Istad AS i 2014 for så å 
reduseres igjen i 2015.

Ut over dette preges budsjettopplegget for 2014 av 

videreføring og helårsvirkning av de tiltakene som 
skulle gjennomføres i 2013.  Det har heller ikke for 
2014 vært mulig å foreta nødvendige avsetninger 
til bufferfond med tanke på fremtidige svingninger 
i kommunens netto fi nansutgifter, noe som burde 
vært en selvfølge med kommunens betydelige 
lånegjeld og det lave rentenivået som er lagt inn som 
budsjettforutsetning

Budsjettet for 2014 er gjennomgående et meget 
stramt budsjett på alle driftsområder. Et slikt budsjett 
krever en effektiv og aktiv økonomistyring. Med 
bakgrunn i dette har kommunen nå anskaffet et nytt 
balansert målstyringssystem som gradvis tas i bruk 
og forventes totalintegrert i organisasjonen i løpet av 
høsten 2013. Andre verktøy som er viktige å benytte 
fl ittig i årene som kommer, er effektiviseringsverk-
tøyet “Lean”. Dette vurderes mest av alt som et 
tenkesett, og kommunen har som målsetting at 
dette skal få innpass som en del av kulturen i Molde 
kommunes organisasjon. Kontinuerlig forbedring av 
arbeidsprosesser i hele den kommunale tjenestepro-
duksjonen vil være avgjørende for om kommunen 
skal lykkes med sitt pågående økonomiske omstil-
lingsarbeid uten at tjenestene til innbyggerne blir for 
hardt rammet.

Kommunestyret vedtok i sak 117/13 i møte 12. desember at eiendomskatten i 2014 skal skrives ut med 
samme promille som i 2013 (3,6 promille).

Kommunestyret vedtok i sak 116/13 i møte 12. desember at utbytte fra Istad AS reduseres årlig i planperio-
den 2015 - 2017 til 10,0 mill. kroner.
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2.5  PLANPERIODENS ØKONOMISKE UTFORDRINGER
Det har vært særdeles krevende å gjennomføre de til 
dels betydelige rammereduksjonene som ble vedtatt 
for 2013 og som skulle gi helårseffekt i 2014. Særlig 
innen to av kommunens største tjenesteområder, 
vil effekten av tiltakene som gjennomføres i beste 
fall måtte skyves utover i planperioden. Tidspunktet 
for når effekten slår inn er ikke fastsatt og derfor 
ikke synliggjort i budsjettdokumentet. Dette gjelder 
særlig innen pleie og omsorg. Her vil de strukturelle 
vedtatte endringene, i forhold til blant annet å vri 
deler av ressursbruken over fra sykehjemsplasser 
og over på mindre ressurskrevende bofellesskap og 
omsorgsboliger med heldøgns bemanning, gradvis 
få tiltenkt økonomisk virkning i takt med at det nye 
trinnet i omsorgstrappen (heldøgnsbemannede om-
sorgsboliger) etableres. Videre var det i budsjettfor-
utsetningene for 2013 lagt opp til at strukturelle end-
ringer innen skoleområdet gjennom behandlingen av 
skolebruksplanen, skulle medføre innsparinger i 2014 
på hele 3,0 mill. kroner. Planen var forutsatt vedtatt 
våren 2013 slik at vedtatte endringer kunne gjen-
nomføres med virkning allerede fra høsten 2013. Pla-
nen kommer til politisk behandling i kommunestyret 
først i november og den administrative innstillingen 
innebærer en helårseffekt i reduserte utgifter på an-
slagsvis 1,4 mill. kroner. Rådmannen har derfor valgt 
å foreslå kompensasjon av dette gjennom å tilføre 
skoleområdet ekstra ressurser i 2014 og resten av 
planperioden trass i at elevtallet fra høsten 2013 går 
ned med nær 80 elever og det planlegges gjennom-
ført investeringer ved Vågsetra og Sellanrå skoler i 
2014 og 2015 på hele 175,0 mill. kroner. Dette tilsier i 
realiteten en betydelig styrking av skoleområdet. 

Dersom kommunen lyktes med gjennomføringen av 
planlagte tiltak gjennom utgiftsreduksjoner for 2013, 
ville dette skape et betydelig økonomisk handlings-
rom i 2014. Det er bruken av dette handlingsrommet 

til å dekke de nye økonomiske utfordringene som 
har oppstått med nær 30,0 mill. kroner som har 
bidratt til balanse i rådmannens skisse. Det er derfor 
særdeles viktig at det umiddelbart igangsettes arbeid 
for å fi nne gode og økonomisk effektive løsninger 
innen alle tjenesteområder som igjen vil gi det hand-
lingsrommet som er ønsket og nødvendig. 

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

Molde kommune kom ved samlet skjønnstilde-
ling for 2013 ut betydelig dårligere enn forventet 
og vesentlig dårligere enn i 2012. Dette skyldtes 
utelukkende at kommunens tildeling, som skyltes 
omfanget av ressurskrevende tjenester samt kom-
pensasjon for ressurskrevende eldre brukere, ble 
betydelig redusert. Med bakgrunn i utgiftene kom-
munen hadde til formålet i 2012 og tilskuddet på 4,5 
mill. kroner som kommunen mottok med bakgrunn 
i utgifter i 2011, ble budsjetterte skjønnsmidler for 
2013 fastsatt til 4,0 mill. kroner. Kommunen er nylig 
gjort kjent med at tilskuddet for 2013 ble på «bare» 
1,8 mill. kroner. Rådmannen vil gå i dialog med fyl-
kesmannen for å fi nne den eksakte årsaken til denne 
betydelige reduksjonen i tilskudd.  Med bakgrunn i 
dette viderefører Molde kommune bare 1,8 mill. kro-
ner i økt skjønnstilskudd for kommende planperiode. 
Dersom kommunen skal ha ytterligere skjønnsmid-
ler, må disse komme i form av ekstraordinære midler 
til enkeltprosjekter som blir godkjent av Fylkesman-
nen. Det er i budsjettet for 2014 ikke lagt inn forut-
setning om at kommunen skal få slike midler.

at potensialet for fristilling av midler blir synliggjort. 
I planperioden er den samlede netto investerings-
rammen for morselskapet inkludert Molde Eiendom 
KF som skal lånefi nansieres på 559,3 mill. kroner. 
Av større investeringsprosjekter i planperioden kan 
nevnes utbedringer ved Vågsetra skole med 125,0 
mill. kroner, bygging av ny kulturskole til 120,0 mill. 
kroner, nytt krisesenter til 30,5 mill. kroner, bygging 
og renovering av barnehager for 98,5 mill. kroner og 
bygningsmessige investeringer innen tiltak funk-
sjonshemmede på 24,0 mill. kroner. Av prosjekter 
som omtales i dokumentet og som kan medføre 
store investeringer, er eventuell bygging av ny skole i 

Årølia den desidert største. Ut over dette videreføres 
bare de aller mest nødvendige investeringsprosjekte-
ne som er oppført i gjeldende reviderte økonomiplan. 
Lånegjelden ved utgangen av planperioden forven-
tes for morselskapet og Molde Eiendom KF å bli på 
samlet 2,1 milliarder kroner. Dette innebærer at lå-
negjelden øker noe i forhold til dagens nivå. Gjelden 
i de øvrige kommunale foretakene, som også er en 
del av kommunens totale ansvar, kommer i tillegg til 
disse tallene. Det forutsettes i budsjettet at ressur-
sene til løpende vedlikehold over tid blir prioritert, 
slik at kommunens store investeringer blir ivaretatt 
på en god og økonomisk sett forsvarlig måte.

Kommunestyret vedtok i sak 117/13 i møte 12. desember at nybygg/rehabilitering ved Vågsetra barne- og 
ungdomskole skal skje innenfor en totalramme på 100,0 mill. kroner.
Kommunestyret vedtok i sak 117/13 i møte 12. desember fase 3 på Sellenrå skole til en samlet ramme på 
35,0 mill. kroner.
Kommunestyret vedtok i sak 117/13 i møte 12. desember prosjektet Sjøfronten med kr. 5,0 mill. kroner i 
2014 og 30,0 mill. kroner i 2015.
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Molde kommune skal i prinsippet forlange utbytte/
forrentning av alle sine kapitalplasseringer. Dette 
gjelder kommunens kapital i egne selskaper (både 
AS og KF) og interkommunale selskaper. I forelig-
gende budsjettforslag, er dette bare delvis gjennom-
ført. Arbeidet med dette vil likevel bli prioritert i tiden 
fremover og innarbeidet med forsvarlige beløp når 
disse er beregnet for det enkelte selskap/foretak. 

Istad AS rapporterer at de også i 2013 har hatt store 
driftsmessige utfordringer med sin virksomhet særlig 
i Trøndelag, noe som også endte med at selskapet i 
Trøndelag gikk konkurs. Tapene dette vil medføre for 
Istad AS i 2013 er ikke kjent, men sannsynligheten 
for at forventningene til avkastning i kommunens 
økonomiplan for 2014 slår feil er stor. Rådmannen 
konkluderer med at det heller ikke i 2014 kan for-
ventes avkastningen fra eierposten i Istad AS med 
bakgrunn i selskapets regnskapsrapporter og signa-
ler for 2013. Til det anses risikoen, som for 2013, å 
være for stor. For Molde kommune betyr dette ingen 
avkastning av et 34 pst. eierskap i et selskap som al-
lerede i år 2000 var priset til over 1,0 milliard kroner. 
Dette betyr et inntektsbortfall i forhold til vedtatt 
økonomiplan for 2014 på hele 15,0 mill. kroner. For-
ventningene til avkastning fra kapitalen som ligger 
bak kommunens eierpost i Istad AS økes til 15,0 mill. 
kroner for årene videre i planperioden. Dersom kom-
munens antagelser om bortfall av utbytte også i 2014 
stemmer, må det foretas vurderinger av alternative 
avkastningsmuligheter gjennom realisasjon av eier-
posten.  Det vises for øvrig til egen drøfting under 
pkt. 8.3.

Eiendomsskatten for 2014 er satt til 4,2 promille av 
takst og er beregnet med grunnlag i alle fakturerbare 
eiendommer innenfor kommunens grenser.  Dette 
skjer med bakgrunn i signaler om at aksjeutbytte fra 
Istad AS sannsynligvis uteblir med bakgrunn i selska-
pets regnskap for 2013. For resten av planperioden 
forutsettes det at eiendomsskattesatsen blir justert 
tilbake til 3,6 promille. Takstgrunnlaget for eiendoms-
skatten kunne med virkning fra 2013 endres enten 
ved årlig oppskriving av takstene med 10 pst. eller 
gjennom ny taksering. Ny taksering ble vurdert som 
uaktuelt og det er derfor i hele den kommende plan-
perioden forutsatt en årlig økning i takstgrunnlaget 
med 10,0 pst., noe som ved uendret skattesats vil gi 
en gradvis høyere inntekt.

Leieavtalen for dagen kulturskolelokaler går ut i 2014. 
I denne forbindelse har det vært nedsatt en arbeids-
gruppe for å se på kulturskolens fremtidige behov 

for lokaliteter, og plassering av disse. Det er avsatt 
betydelige midler til nye lokaler i kommende planpe-
riodes investeringsbudsjett. Fylkeskommunen har så 
langt antydet et økonomisk bidrag til realiseringen 
av et slikt bygg med 30,0 pst. begrenset til 35,0 mill. 
kroner. Saken behandles i fylkestinget i desember 
2013. Rådmannen kommer tilbake med egen sak til 
politisk behandling når planprosessen er gjennomført 
og endelig prosjekt foreligger. 

Romsdalsmuseet har gjennom fl ere år arbeidd med 
planlegging av nytt utstillings- og magasinbygg. 
Når første bevilgning nå ble gitt til prosjektet over 
statsbudsjettet for 2013, ble saken forelagt kommu-
nestyrene i Molde, Aukra, Fræna, Sandøy, Nesset 
og Rauma samt fylkeskommunen før sommeren. 
Positive vedtak medførte at prosjektet ble igang-
satt, og Molde kommune har forpliktet seg både til 
å delfi nansiere investeringen og garantere for lån. 
Kommunens direkte andel i prosjektet er fastsatt til 
22,5 mill. kroner og blir utbetalt til Romsdalsmuseet 
som rentefrie lån over 3 år når bygget beregnes å stå 
ferdig. Den økonomiske belastningen for kommunen 
blir etter dette «tapte» renteinntekter av beløpet 
samt økt årlig tilskudd til museet på kr. 750.000,- 
over 30 år som skal dekke avdragene på lånet som 
museet skal betale ned.

Det er kommet søknad datert 6. juni 2013 fra Kir-
kens SOS om kommunalt driftsbidrag for 2014 på kr. 
55.000,-.  I f-sak 14/13 ble organisasjonen tilkjent et 
tilskudd for 2013 på kr. 50.000,- og denne summen 
er videreført i kommende planperiode. Det er også 
kommet søknad fra Hyseskjæret AS om årlige til-
skudd til drift av Hjertøybåten fra og med 2014 på kr. 
150.000,-. I f-sak 14/13 ble formålet tilgodesett med 
kr. 80.000,- og dette beløpet er videreført i planperio-
den. Søknad om kommunalt bidrag til investeringer i 
domkirken for å legge til rette for nye lokaler til Sub 
Urban er også innarbeidet i kulturtjenestens rammer 
for 2014 med kr. 200.000,-. Bidraget er gitt under for-
utsetning av at årlige driftstilskudd til Sub Urban fra 
og med 2014 opphører og at frigitte tilskuddsmidler 
blir benyttet til andre ungdomsklubber i kommunen. 
 
Særbudsjett for Molde Havnevesen KF, Moldebadet 
KF, Molde Eiendom KF og Molde Vann og Avløp KF 
vil bli lagt frem for styrene i det enkelte foretak når 
kommunestyret har vedtatt drifts- og investerings-
rammer i denne saken. Kommunestyrets behandling 
av foretakenes budsjetter begrenser seg derfor til 
denne saken.

Kommunestyret vedtok i sak 117/13 i møte 12. desember at eiendomskatten i 2014 skal skrives ut med 
samme promille som i 2013 (3,6 promille).

Kommunestyret vedtok i sak 117/13 i møte 12. desember økte skjønnsmidler med 2,2 mill. kroner.

Kommunestyret vedtok i sak 116/13 i møte 12. desember at utbytte fra Istad AS reduseres årlig i planperio-
den 2015 - 2017 til 10,0 mill. kroner.
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 3.  Økonomisk status for Molde kommune
3.1  REGNSKAPSRESULTAT
Molde kommunes regnskap for 2012 viser et udis-
ponert regnskapsmessig mindreforbruk på 1,3 mill. 
kroner. Dette resultatet fremkommer etter at under-
skuddet for 2011 på 4,6 mill. kroner er dekket inn. 
Netto driftsresultat viser et positivt resultat på 7,4 
mill. kroner mot budsjettert positivt resultat på 44,9 
mill. kroner (inkl. lønnspott). Det positive resultatet 
skyldes i hovedsak lavere pensjonskostnader enn 
forventet. Merforbruket på avdelinger og enheter ut-
gjorde 5,8 mill. kroner i 2012. Avkastning av ekstern 
forvaltning viste et lite pluss i forhold til et optimis-
tisk revidert budsjett. 

Det er anbefalt at netto driftsresultat bør utgjøre 
minst 3,0 pst. av brutto driftsinntekter. For Molde 
kommune utgjør netto driftsresultats andel av drifts-
inntektene 0,5 pst. i 2012 (minus 1,0 pst. i 2011 og 
2,7 pst. i 2010). Netto driftsresultat har hatt en positiv 
utvikling i 2012. 

Saldo på disposisjonsfondet utgjør 0,0 mill. kroner 
per 1. januar 2013. Regnskapsrapporten per 30. au-
gust 2013 viser en årsprognose for Molde kommune, 
hvor det forventes et samlet merforbruk på 21,8 mill. 
kroner i 2013.

3.2  DRIFTSSITUASJON
Molde kommune er fremdeles inne i en periode med 
behov for til dels store investeringer. Gjennomføres 
disse vil de i så fall medføre store låneopptak som 
igjen vil gjenspeile seg i driftsbudsjettene i form av 
økte kapitalkostnader i de kommende årene. 

Etter fi nanskrisen i 2008, har de økonomiske forhol-
dene i Europa og verden for øvrig vært skiftende. Det 
har vekslet mellom optimisme og pessimisme og 
gjeldsproblemene for noen av landene i Sør-Europa 
skaper fortsatt bekymring. For kommunen ble 2012 
et år med lave renter samtidig som avkastningen på 
kommunens fi nansplasseringer ble meget god. Hittil 
i 2013 er renten lav, og avkastningen på kommu-
nens langsiktige fi nansielle midler er positiv. Norges 
Bank har det siste året, i større grad enn tidligere, 
antydet lave renter i fl ere år fremover, men på sikt 
skal rentene opp.  Det lave rentenivået i Norge er 
en konsekvens av den globale renteutviklingen. 
Styringsrentene er ikke endret siden 14. mars 2012 

og ligger fortsatt på 1,5 pst. Dette er historisk lave 
renter. Norges Banks hovedstyre sier i siste rente-
møte 24. oktober  i år at de ikke forventer endringer i 
styringsrenten før frem mot sommeren neste år. 

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

Disposisjonsfondet i Molde kommune er ment å 
fungere som ”bufferfond” mot renteendringer med 
mer. I år der renten blir høyere enn budsjettert, er 
det forutsatt at det brukes midler fra fondet og i år 
der renten blir lavere må det tilsvarende avsettes til 
fondet. Disposisjonsfondet er per 1. januar 2013 så å 
si redusert til null. Beregninger per 31. august 2013 
viser at ca. 47 pst. av kommunens totale gjeld er 
utsatt for renterisiko.

Hele 1.000
Regnskapsresultat

-31 157 0 12 072 - 4 569

2008 2009 2010 2011 2012

1 258
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3.3  LÅNEGJELD OG KAPITALUTGIFTER
Langsiktig gjeld for morselskapet økte med 101,5 
mill. kroner i 2012 til totalt 507,7 mill. kroner. Kommu-
nens pensjonsforpliktelser har i 2012 økt med 178,4 
mill. kroner og utgjør per 31. desember 2012 1.937,6 
mill. kroner. Totalt utgjorde ubrukte lånemidler 82,5 
mill. kroner ved utgangen av 2012.

Kommunens renteutgifter i 2012 utgjorde 48,1 mill. 
kroner. Dette er noe lavere enn i 2011 da renteutgif-
tene beløp seg til 49,8 mill. kroner. Kommunes av-
dragsutgifter økte med 2,3 mill. kroner i 2012. Molde 
kommune fører minsteavdrag etter bestemmelsene i 
kommuneloven. Det er verdt å merke seg at rente-
utgifter og avdrag som gjelder Molde Eiendom KF 
inngår i Molde kommunes regnskap (unntatt boligut-
leievirksomheten i tidligere Molde Utleieboliger KF). 
Kommunen tar opp lån i Husbanken og foretar vide-
reutlån av såkalte startlån til kommunens innbygge-
re. Utestående lån har økt fra 49,7 mill. kroner i 2011 
til 65,5 mill. kroner ved utgangen av 2012. 

Kommunens lånegjeld til investeringer inkludert 
Molde Eiendom KF (tidligere Molde Utleieboliger 
KF og andre kommunale foretak kommer i tillegg), 
vil ved utløpet av 2013 utgjøre 1.884,7 mill. kroner. 
Det lånes totalt i perioden 2014 - 2017 til sammen 
559,3 mill. kroner til investeringer. Dersom det tas 
hensyn til budsjetterte avdrag i samme periode, vil 
kommunens lånegjeld ved utgangen av planperioden 
være på 2.131,8 mill. kroner. Noen av investeringene 
kommunen skal lånefi nansiere i perioden, vil bli dekt 
av andre. Dette vil redusere lånegjelden dersom 
beløpene blir brukt til ekstraordinære avdrag. Det er 
ikke korrigert for dette i tallene her, da det er usikker-
het om hvordan og når dette blir dekt av andre.

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

Lånegjeld i perioden Netto lånegjeld per innbyggerHele 1.000 Hele 1.000

Renterisiko ved renteøkning på fl ytende lån
Molde kommune tar opp alle lån for kommunen 
og foretakene (konsernet), bortsett fra lån til utlei-
eboliger med mer som Molde Eiendom KF tar opp 
direkte i Husbanken. 

Det er inngått låneavtaler med foretakene. Molde-
badet KF har en avtale om fastrente i fem år fra 1. 
januar 2012. Molde Vann og Avløp KF har en avtale 
som gjør at foretaket hvert år blir belastet med en 
rente som tilsvarer Molde kommunes snittrente. 
Dette betyr at kommunens renterisiko for dette 
foretaket er eliminert (ligger på abonnentene) mens 
den for de øvrige foretakene i hovedsak ligger hos 

morselskapet. Molde kommune inklusiv foretakene, 
har per 31. august 2013 ca. 88 pst. av sine innlån 
til fl ytende rentebetingelser. Ulike rentekompen-
sasjonsordninger m.v. gjør likevel at ca. 53 pst. av 
kommunes gjeld er rentesikret.

Ved siste rentemøte i Norges Bank, ble styrings-
rentene holdt uendret på 1,5 pst. Det signaliseres 
en mer forsiktig oppgang i rentenivået i året som 
kommer enn tidligere varslet. I en normalsituasjon 
skal markedsrenten ligge ca. et kvart prosentpoeng 
over styringsrenten.  Per 21. oktober ligger markeds-
renten (3 mnd. NIBOR) ca. 0,25 pst. over styrings-
renten.  

73 76 80 80

2013 2014 2015 2016 2017

781 884 658 1 983 449 2 124 157 2 143 440

2013 2014 2015 2016 2017

2 131 776
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Som tabellen nedenfor viser, er rente- og avdrags-
utgiftene i 2014 økt i forhold til opprinnelig budsjett 
for 2013. Dette skyldes at avdrag øker som følge av 
at fl ere store prosjekt nå er ferdige. For 2014 er det 
forutsatt en gjennomsnittlig rentesats på 2,8 pst. I 
perioden 2015 - 2017 øker summen blant annet som 
følge av at det er lagt inn en økning i lånerenten på 
0,45 pst. fra 1. januar 2015 og en ytterligere årlig 
økning på 0,5 pst. i perioden 2016 - 2017. Molde 
kommune har fra 2008 belastet regnskapet med 
minsteavdrag, jfr. eget avsnitt. 

Renteutgiftene har holdt seg lave gjennom 2013. De 
siste uttalelser fra Norges Bank tyder på at rentene 
vil holde seg lave lenger enn før antatt. Det gjentas 
at kommunen på lang sikt sannsynligvis vil tjene på å 
ligge med en stor andel av gjelden i fl ytende renter.

Minsteavdrag
Kommunens økonomi er hardt presset. Etter reglene 
i kommuneloven, kan kommunen redusere avdrag-
ene til et minimum beregnet ut ifra forholdet mellom 
gjeld og bokførte verdier. Dette gir Molde kommune 
anledning til å minimere avdragene i perioden, men 
dette vil medføre økte renteutgifter fordi gjelden til 
enhver tid blir noe høyere. 

Fra og med 2008 er regnskapet belastet med mini-
mumsavdrag noe som også gjennomføres i bud-
sjettet for 2014 og i økonomiplanperioden. I tilfelle 
budsjettert avdrag er for lite, må kommunen betale 
inn differansen og belaste regnskapet. Det tilstrebes 
å unngå slike situasjoner. 

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

Ubundet investeringsfond
Fondsmidlene utgjorde 101,3 mill. kroner ved årets 
begynnelse. I løpet av dette året vil saldoen ventelig 
øke noe.

Disse midlene blir delvis forvaltet eksternt gjen-
nom Pareto Forvaltning AS (Pareto). Formålet med 
plasseringene er å få best mulig avkastning gjennom 
langsiktige fi nansplasseringer innenfor gjeldende 
fi nansreglement. Molde kommune har per 30. sep-
tember 2013 en urealisert gevinst på 5,3 mill. kroner 
på midlene som er forvaltet av Pareto. Historisk sett 
har midler forvaltet av Pareto gitt gode resultater. 
Molde kommune har som mål å være en langsiktig 
aktør og rådmannen mener det er fornuftig å holde 
på denne strategien. Dette forutsetter at kommu-
nens langsiktige fi nansielle aktiva ikke blir benyttet/
brukt til andre formål enn å gi en konkurransedyktig 
årlig meravkastning som kan benyttes til driftsformål.

FinansinntekterRente- og avdragsutgifter Hele 1.000 Hele 1.000

9 574 9 239 10 863 9581

2013 2014 2015 2016 2017

8 970109 662 120 524 130 362 140 929

2013 2014 2015 2016 2017

146 827
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Diagrammet viser kommunens prosentvise fordeling 
av brutto driftsinntekter de siste tre år. Den største 
endringen i perioden er økningen i statlige rammeo-
verføringer. Økningen i 2011 skyldes hovedsakelig at 
barnehagetilskuddene ble innlemmet i kommunenes 
rammeoverføring. Dette er også årsaken til nedgan-
gen i andre statlige tilskudd til driftsformål. I 2012 var 
samhandlingsreformen med på å øke rammetilskud-
dets andel ytterligere. Skatt på inntekt og formue 
gikk noe ned etter at det ble bestemt at skattens 
andel av kommunenes inntekter skulle reduseres fra 
2011. God skatteinngang i 2012 økte skattens andel 
igjen. Andre driftsinntekter er ulike refusjoner og 
overføringer fra andre. Viktigste årsak til prosentvis 
nedgang her skyldes redusert kompensasjon av 
merverdiavgift på investeringer i perioden.

Diagrammet viser ulike inntektskilder per innbyg-
ger for Molde kommune, kommunegruppe 13 og 
landet utenom Oslo. Molde kommunes frie inntek-
ter er lavere enn i de to sammenligningsgruppene. 
Det skyldes lavere rammetilskudd gjennom lavere 
beregnet utgiftsnivå eller distriktspolitiske element i 
rammetilskuddet.  I andre statlige tilskudd til drifts-
formål ligger blant annet integreringstilskuddet og 
tilskudd til bosetting av mindreårige fl yktninger. For 
Molde kommune sin del, er det disse to postene 
som utgjør tilnærmet hele inntekten. Eiendoms-
skatten er noe høyere i Molde kommune enn de to 
sammenligningsgruppene målt per innbygger. Molde 
kommune har noe høyere salgs- og leieinntekter enn 
de to gruppene. Over halvparten av salgs- og leieinn-

3.4  UTVALGTE NØKKELTALL

KOSTRA
KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjo-
nalt informasjonssystem som gir styringsinforma-
sjon om kommunal virksomhet. Informasjonen om 
kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike 
tjenesteområder, blir registrert og sammenstilt for å 
gi relevant informasjon til beslutningstakere både na-

sjonalt og lokalt. Informasjonen skal gi bedre grunn-
lag for analyse, planlegging og styring, og herunder 
gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås. 

Det vil her bli presentert et lite utvalg av noen sen-
trale fi nansielle indikatorer fra KOSTRA. 

Molde kommunes prosentvise fordeling av brutto 
driftsinntekter, konsern Inntekter per innbygger 2012, konsern

23 308
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Molde kommunes gjeld har økt betydelig over fl ere 
år, men har de siste tre årene stabilisert seg målt 
mot brutto driftsinntekter. Netto lånegjeld målt per 
innbygger har derimot økt gjennom perioden. Tall for 
2012 viser at Molde kommune har netto lånegjeld 
per innbygger lik kr. 84.431,-. Dette er kr. 34.000,- 
mer per innbygger enn gjennomsnittet for kommu-
negruppe 13 og landet utenom Oslo. Dette tilsvarer 
totalt ca. 880,0 mill. kroner. Den relativt høye låne-
gjelden medfører isolert sett at Molde kommune er 
mer utsatt for eventuelle renteøkninger. Renterisi-
koen kan reduseres ved å benytte fastrenteavtaler, 
men slik sikring vil som regel medføre økte renteut-
gifter. 

Kommunens høye lånegjeld gjenspeiler seg natur-
lig nok i hvor stor grad netto fi nansutgifter belaster 
driftsbudsjettet. Figuren viser at Molde kommune 
har vesentlig større netto rente- og avdragsutgifter i 
sitt driftsbudsjett enn kommunegruppe 13 og landet 
utenom Oslo i hele perioden. Den store gjelden vil 
gjøre det vesentlig vanskeligere for Molde kommune 
enn sammenlignbare kommuner å oppnå gode 
netto driftsresultat i årene som kommer. På den 
andre siden vil de høye avdragsutgiftene som Molde 
kommune har, sikre at Molde kommune bevarer sin 
formue til tross for netto driftsresultat under 3,0 pst. 

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, 
konsern

Netto fi nans og avdrag i prosent av brutto driftsinn-
tekter, konsern

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 58 194 50 490 54 610

   Molde Kommune-  Landet   
   kommune gruppe 13  utenom Oslo

Kommunal egenproduksjon per innbygger 2012, konsern

Korrigerte brutto driftsutgifter sier noe om hvor stor 
egenproduksjonen i kommunene er. Tallene viser at 
Molde kommune, som konsern, har en større samlet 
produksjon per innbygger enn kommunegruppe 13 
og landet utenom Oslo.  Dette indikerer at Molde 
kommune utfører en del tjenester for andre, samt at 

Molde kommune har et høyere driftsnivå. Sammen-
stilt med andre driftsinntekter er det grunn til å tro 
at hovedårsaken til forskjellen i tallene er at Molde 
kommune får refundert mer utgifter som ikke inngår 
i rammeoverføringen og produserer tjenester for 
andre.

tektene i Molde kommune kommer fra kommunale 
foretak eller interkommunale selskap. I denne inn-
tektsposten inngår blant annet brukerbetalinger, bil-
lettinntekter og husleie fra utleieboliger. Også andre 
driftsinntekter er større i Molde kommune enn for de 
to sammenligningsgruppene. Dette kan indikere at 

Molde kommune har større refusjoner, for eksempel 
via toppfi nansieringsordningen for ressurskrevende 
tjenester. Videre kan det indikere at Molde kommune 
utfører en god del tjenester for andre kommuner og 
dermed får relativt høye refusjoner for dette.
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 4.  Befolkning og bosetning

4.1  BEFOLKNINGSUTVIKLING, MED PROGNOSE FOR PERIODEN 2014 - 2030
Som nevnt innledningsvis, er prognosene i det et-
terfølgende uendret i forhold til fjorårets prognose da 
Statistisk sentralbyrå vil komme med neste publise-
ring først i juni 2014.

Hovedtrekkene i utviklingen er:
• En jevn befolkningsvekst frem til 2030.
• Svak vekst i antall barnehagebarn.
• Jevn og moderat vekst i antall barn i grunnsko-

len.
• Jevnt og stor økning i aldersgruppen 67 – 79 år.
• Etter hvert en kraftig økning i aldersgruppen 80 

år +.

Befolkningsvekst
Ved utgangen av juni 2013 hadde Molde kommune 
26.064 innbyggere. Det forventes fortsatt jevn vekst 
i årene som kommer. Prognosen viser at folketallet 
vil kunne nå 30.000 innbyggere i 2028, basert på 
forutsetningene som er lagt til grunn. 

Dette kapitlet er ment som en indikasjon på hva som 
kan forventes av utvikling i de aktuelle aldersgrup-
pene fremover. Til orientering bygger prognosen på 
Statistisk sentralbyrås befolkningsframskriving som 

ble publisert 20. juni 2012. Prognosen er derfor uen-
dret i forhold til fjorårets prognose. Neste publisering 
kommer i juni 2014.

Befolkningsutvikling i Molde kommune i prognoseperioden 2014 - 2030

Aldersgrupper
Barnehage (0 - 5 år)
I perioden 2005 - 2008 var det en nedgang i antall 
barnehagebarn, men fra 2009 har utviklingen snudd 
og det har vært en jevn vekst i antall barn. Per 1. 
januar 2013 var det 1.759 barn i barnehagealder i 
Molde kommune. 

I perioden 2014 - 2026 forventes det en økning i 
antall barn i barnehagealder med 239 barn. Deretter 
antas det en svak nedgang, slik at det samlet sett 
antas å være 191 fl ere barn i barnehagealder i 2030 
enn i 2014.

Skole (6 -15 år) 
Per 1. januar 2013 var det 3.075 barn i skolepliktig 
alder i Molde kommune. Frem til 2017 antas veksten 
å være relativt beskjeden, for deretter å tilta noe fra 
2018. Samlet sett antas det å være 702 fl ere barn 
i skolepliktig alder i Molde kommune i 2030 enn i 
2014.

Yngre eldre (67 - 79 år)
I økonomiplanperioden antas det at denne alders-
gruppen vil øke med 432 personer og prognosen 
viser at gruppen vil vokse jevnt i årene fremover, 
med 1.371 fl ere eldre i 2030 enn i 2014.
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Befolkningsutvikling fordelt på aldersgrupper, prognoseperiode 2014 - 2030

Eldre (80 år +)
De store fødselskullene fra etter krigen sammen 
med høyere levealder vil medføre at eldre i alders-
gruppen 80 år + vil øke relativt kraftig fra år 2025, og 
det antas at Molde kommune har 780 fl ere eldre i 
denne aldersgruppen i 2030 enn i 2014.

På sikt vil kommunen få en betydelig eldre befolk-
ning. I første omgang vil dette gi et økt press på 
offentlige trygdeytelser og helsetjenester, men etter 
hvert også behovet for omsorgstjenester av ulik art. 
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Planstrategier

I plan- og bygningsloven, revidert 1. juni 2009, er 
planstrategi innført som begrep. Planstrategi er et 
nytt virkemiddel i kommunal forvaltning med formål 
å sette fokus på de planoppgaver kommunen skal 
starte opp eller videreføre for å legge til rette for en 
positiv utvikling i kommunen. 

Kommunal planstrategi er ingen plan, men et verktøy 
for å kunne prioritere behov for planer i planperioden.  
Planstrategien skal vedtas for 4 år, men strategien 
skal revideres hvert år. Revideringen skjer i forbin-
delse med budsjettarbeidet.

Planstrategi skal inneholde eksterne planer som i all 
hovedsak skal rette seg mot brukere av kommunale 
tjenester og innbyggere for øvrig.  Interne planer 
vil i stor grad være planer rettet mot kommunead-
ministrasjonen som i hovedsak vil bidra til å under-
støtte arbeidet med utarbeidelse av eksterne planer. 
Interne planer er ikke en del av planstrategien.

Molde kommune vedtok kommunal planstrategi i 
møte 20. juni 2013 (sak 54/13). Den vedtatte plan-
strategien har fokus på å forenkle og samordne fl ere 
planer innen gitte områder for å skape bedre helhet 
i utviklingen. Planene er satt opp i prioritert rekke-
følge synliggjort gjennom år for ferdigstillelse av den 
enkelte plan. Noen av delplanen innenfor enkelte 
områder er ikke tidfestet. Revideringen tar utgangs-
punkt i den vedtatte rekkefølgen.

Molde kommune står overfor store utviklingsoppga-
ver som krever planer for å sikre en god strategisk 
utvikling.

 5.  Planstrategier

NYE PLANER I PLANSTRATEGIEN

Kommuneplanfor felles akuttsykehus - Hjelset

Helse Møre og Romsdal HF har invitert kommunene 
Kristiansund, Gjemnes og Molde til å utarbeide 
kommunedelplaner for nytt felles akuttsykehus for 
Nordmøre og Romsdal.  Styret i Helse Møre og 
Romsdal har avgrenset det aktuelle området i Molde, 
nærmere lokalisert til Hjelset. Molde kommune har 

valgt ut 3 tomter, Mork, Oppdøl og Roaldset som blir 
konsekvensutredet.

Kommunedelplanen skal etter planen vedtas i okto-
ber 2014.

NYE DELPLANER I PLANSTRATEGIEN

Plan for utvikling av helse- og omsorgstjenester

Plan for individuell plan. Gjeldene plan er gammel. 
Planen bør oppdateres snarest for å tilpasses nye 
lovkrav og kommunal organisasjon.

Plan for miljørettet helsevern. Ingen plan i dag. 
Planen er aktuell å utvikle som en del av ROR-sam-
arbeidet.

Plan for helsestasjon- og skolehelsetjeneste, plan 
for fastlegetjenesten og plan for legevakt- og øy-

eblikkelig hjelp døgnopphold bør utarbeides. Dette 
er delplaner som må inngå i en helhetlig helse- og 
omsorgsplan.

Plan for medisinsk rehabilitering, som er en del av 
vedtatt planstrategi men mangler tidsangivelse, vil bli 
utarbeidet i 2014.
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JUSTERING AV PLANER I PLANSTRATEGIEN

Kommunedelplanens arealdel for Molde byområde – ferdigstilling 2015

Dette er en omfattende plan og vil vise hvordan 
området fra Strande til Aukra grense bør utnyttes.  I 
planen vil store samferdselsprosjekt som Møreaksen 
og Bypakken fi nne sine arealløsninger.  Planarbeidet 
er i oppstartsfasen. 
I vedtatt planstrategi er ferdigstillelsen forventet å 
være i 2014.  Det omfattende planarbeidet der en er 

avhengig av eksterne avklaringer, vil ikke være ferdig 
før i 2015.

Beredskapsplan – ferdigstilling 2015

Beredskapsplan for kommunen skulle vært ferdig i 
2013.  Arbeidet er ikke komme så langt som planlagt, 
og planen som inneholder en overordnet ROS-analy-
se vil første være ferdig i 2014.  
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I serien ”Kommunene og norsk økonomi” gav KS, i 
forkant av fremleggelsen av forslaget til statsbudsjett 
for 2014, ut en rapport under benevnelsen ”Olje og 
aldring styrer kommuneøkonomien”. Rådmannen vil 
kort redegjøre for makrovirkningene for kommune-
sektoren som beskrives i denne rapporten. 

Tross realvekst i kommunesektorens frie inntekter 
de siste årene, har ikke inntektsveksten gitt større 
handlingsrom for kommunepolitikerne. Det meste 
av inntektsveksten har gått med til å dekke økende 
pensjonskostnader og kostnader som følge av den 
demografi ske utviklingen. Det er mange årsaker til 
at disse kostnadene øker, men graves det langt nok 
tilbake i årsakskjeden, fi nnes olje og aldring som de 
to viktigste forklaringene.

De økte demografi kostnadene i kommunesektoren, 
skyldes både aldringen i befolkningen og den høye 
befolkningsveksten, som i særlig grad har vært 
drevet frem av høy arbeidsinnvandring. Betydningen 
av aldring vil forsterke seg ytterligere om noen år, når 
de store fødselskullene etter krigen får økt behov for 
kommunale tjenester. Og aldringen betyr allerede 
nå at den ytelsesbaserte pensjonen i offentlig sektor 
blir dyrere, fordi mange arbeidstakere er i ferd med å 
nærme seg pensjonsalder og fordi forventet leveal-
der øker. 

Ytelsespensjoner blir også dyrere fordi økt sparing til 
pensjon bidrar til å presse verdien av fi nans-objekter 
opp og dermed avkastningen ned. Lave renter var 
en årsak til gjeldsutviklingen i USA og Europa, som 
endte i fi nanskrisen, med paradoksalt nok rekord-
lave renter som resultat. Og hensynet til de økte 
utgiftene aldringen vil medføre i fremtiden, utgjør én 
driver av den gjeldskonsolideringen som nå foregår i 
Europa og USA.

Ytelsespensjon blir også dyrere fordi lønnsveksten er 
høy. Og bak høy lønnsvekst og høy arbeidsinnvand-
ring står oljen. Det høye aktivitetsnivået Norge har 
hatt de senere årene, sett i forhold til landets han-
delspartnere, skyldes nettopp direkte og indirekte 
etterspørselseffekter fra olje-sektoren. Ergo: Olje 
og aldring styrer utviklingen i renter, lønnsvekst og 
arbeidsinnvandring, og sammen driver de opp kom-
munesektorens demografi - og pensjonskostnader.

Demografi kostnadene er det ikke mye å gjøre med 
uten vesentlige endringer i politikken. Riktig nok 
kutter staten kostnadsanslaget med 300 - 400 mill. 
kroner i 2014 ved å redusere hvilke kommunale 
aktiviteter som inkluderes i demografi beregningene, 
men kostnadene er der fortsatt og må bæres av 
kommunesektoren. Heller ikke pensjonskostnadene, 
som over tid drives av utviklingen i premiene, er det 
lett å gjøre noe med. Dersom en ikke skal gå hardere 
frem mot allerede opparbeidede rettigheter, vil alle 
nye grep på pensjonsområdet først få virkning langt 
frem i tid. 

På den annen side kan dagens pensjonssystem i 
kommunesektoren neppe bli vesentlig dyrere i frem-
tiden enn i dag. Kombinasjonen av så høy lønnsvekst 
og så lave renter som dagens er ikke noen langsiktig 
likevektssituasjon; enten skal lønnsveksten ned eller 
så skal rentene opp. Arbeidsgivere og arbeidstakere i 
kommunesektoren kan imidlertid komme til å spørre 
seg om de er tjent med et så godt pensjonssystem 
som en nå har, et system som dessuten vanskelig-
gjør overgang mellom privat og offentlig sektor. 
Pensjon er utsatt lønn, og mer av det ene må gå på 
bekostning av det andre.

 6.  Kommunene og norsk økonomi

KOMMUNESEKTOREN OG NASJONALØKONOMIEN

Den økonomiske veksten har dempet seg det siste 
året både i Norge og USA. Produksjonsnedgangen i 
Euroområdet gjennom 2012 kan ha bidratt til dette. 
For USA`s del kommer også effekten av strammere 
fi nanspolitikk, som følge av konfl iktene mellom presi-
denten og Kongressen. Finanspolitikken, sammen 
med fortsatt høy gjeld og arbeidsledighet, holder 
også veksten i Euroområdet tilbake.

Bortsett fra den bitre striden om helsepolitikken, 
som nå har resultert i at en rekke føderale tjenes-
ter er stengt ned, og som har åpnet for at USA kan 
komme til å misligholde sin statsgjeld, ser veksten i 
USA ut til å ha et solid grunnlag. Boligmarkedet som 
er en viktig konjunkturdriver i amerikansk økonomi, 

har nå vært i oppgang i to år. Salget av brukte boliger 
har tatt igjen halvparten av nedgangen etter fi nans-
krisen.  Også boligprisene har økt det siste halvannet 
året, og etter hvert som balansen i boligmarkedet be-
dres, vil antakelig også nybyggingen ta seg sterkere 
opp. Veksten i industriproduksjonen dempet seg 
gjennom vinteren, men de generelle forventningene 
i industrien og næringslivet ellers er gode. Fallet i 
arbeidsledigheten fortsetter, det samme gjør veksten 
i sysselsettingen, om enn i moderat takt. Gjelden i 
privat sektor er imidlertid fortsatt høy, og vil fortsatt 
legge en demper på oppgangen.

For Eurolandene har utviklingen gått tyngre, selv om 
mye tyder på at de som gruppe nå kan ha passert 
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NORGE ØKER FALLHØYDEN

For Norge er det mange forhold som har stimulert 
den økonomiske aktiviteten etter fi nanskrisen. For 
det første et betydelig oppsving i oljevirksomheten, 
både hva gjelder investeringer og driftsmidler. For 
det andre en stadig mer ekspansiv fi nanspolitikk, 
basert på avkastningen fra et økende Statens pen-
sjonsfond utland. For det tredje historisk lave renter. 
For begge de førstnevnte spiller en økning i en histo-
risk høy oljepris en viktig rolle.

Men det er også trekk ved utviklingen som kan bli 
en utfordring. Det gjelder for det første det høye 
lønnsnivået som har utviklet seg i årene etter 2005, 
nettopp i perioden da oljeprisen nådde rekordhøye 
nivåer. Fra å ha ligget vel 20 pst. over snittet for våre 
handelspartnere i EU, har timelønnskostnadene for 
industrien i denne perioden økt slik at de nå ligger 
nær 70 pst. over. Det er 30-40 pst. over nivået i Sve-
rige og Danmark, 50-70 pst. over nivået i Frankrike 
og Tyskland og to-og-en-halv gang av nivået i Storbri-
tannia. 

Dette kan gå bra så lenge oljevirksomheten gir 
betydelig positive bidrag til norsk økonomi, både hva 
gjelder direkte økonomisk aktivitet og gjennom sta-
tens fi nanser. Men slike lønnsforskjeller vil ikke være 
bærekraftige på lang sikt. Og her vil godt fi nanspoli-
tisk handlingsrom være til liten hjelp; økt arbeidsle-
dighet som følge av høyt kostnadsnivå kan ikke løses 
gjennom en ekspansiv fi nanspolitikk. 

Et annet forhold som kan skape problemer, er den 
sterke arbeidsinnvandringen som et stramt arbeids-
marked og høyt lønnsnivå har ført til i et Europa 
preget av krise. Siden oljevirksomheten både har bi-
dratt til lav arbeidsledighet og høy lønnsvekst i Norge 
de siste årene, har den også har bidratt til den økte 
innvandringen. Arbeidsinnvandringen har antakelig i 
seg selv dempet lønnsveksten.

Det er vanlig å tenke seg at arbeidsinnvandring 
demper konjunkturutslagene i økonomien, ved at 
det øker tilbudet av arbeidskraft, varer og tjenester 
i perioder med høy etterspørsel. Men høy arbeids-
innvandring kan samtidig gjøre økonomien mer 
ustabil, ved at konjunkturutslagene kan bli større. 

Fordi arbeidsinnvandringen holder lønnsveksten 
nede, vil ikke naturlige bremsemekanismer, som ofte 
vil stanse en kraftig konjunkturoppgang, sette inn. 
Lønnsveksten og infl asjonen tar seg ikke like mye 
opp, pengepolitikken strammes ikke til og fi nanspoli-
tikken kan gi gass uten prispress.
 
Men samtidig øker ikke bare arbeidsinnvandringen 
tilbudet av arbeidskraft, varer og tjenester, men 
utløser i seg selv økt etterspørsel, både til løpende 
forbruk og ikke minst til investeringer i boliger, pro-
duksjonskapital og infrastruktur. For kommunesekto-
ren gir det et økt investeringsbehov som ikke dekkes 
opp av økte inntekter på kort sikt, og som dermed 
trekker i retning av økt lånefi nansiering og kraftig økt 
gjeld. Dynamikken i denne utviklingen, kraftig økt 
tilbud og økt etterspørsel på samme tid, kan lett bli 
sterk. Resultatet blir en økonomi i turbo.

Island, Irland og Spania er ekstreme eksempler på 
hvordan høy arbeidsinnvandring kan føre til økt fall-
høyde for et land. Før boomen i disse landene satte 
inn på 2000-tallet, hadde de en befolknings-vekst på 
rundt 1 pst. eller lavere. Under boomen økte befolk-
ningsveksten markert på grunn av arbeidsinnvand-
ringen, samtidig med at arbeidsledigheten holdt seg 
nede. Med da tilbakeslaget kom, økte arbeidsledig-
heten og befolkningsveksten falt. Ledigheten økte 
minst i Island, dels fordi de hadde egen valuta som 
tok noe av støyten og dels fordi arbeidsutvandringen 
og nedgangen i befolkningsveksten ble sterkest der.

Foreløpig er oppsvinget i befolkningsveksten i Norge 
langt mer moderat. Fra å ha ligget på rundt 0,7 pst. 
per år, på linje med den gjennomsnittlige befolk-
ningsveksten i Europa, har veksten de senere årene 
kommet opp i 1,3 pst. Men samtidig viser norske 
analyser at effekten på innvandringen av økt inntekt 
og redusert ledighet historisk har vært sterkere enn 
effekten av motsatt utvikling. Vi kan si at i Norge går 
arbeidsinnvandringen lettere opp enn ned. Det betyr 
at oljevirksomheten antakelig nå bidrar til en varig 
økning i arbeidsstyrken som, alt annet gitt, vil gi en 
høyere ledighet i fremtiden, dersom nedbyggingen 
av oljevirksomheten eller andre sjokk trekker i den 
retning.

bunnen. Produksjonsnedgangen snudde til opp-
gang i 2. kvartal i år, og veksten i arbeidsledigheten 
stanset opp. Privat sektors netto fi nansinvesteringer 
har tatt seg betydelig opp etter fi nanskrisen, gjen-
nom en kraftig struping av etterspørselen etter varer 
og tjenester. Innstrammingen har styrket landenes 
utenriksøkonomi, og redusert landenes eksterne 
lånebehov. Men en betydelig del av innstrammingen 

slo ut i økt lånebehov for offentlig sektor som det nå 
forsøkes å kutte ned på. Det kan ikke skje uten svak 
vekst som resultat. Mens amerikansk økonomi ven-
tes å utvikle seg om lag i takt med antatt trendvekst, 
ventes det derfor bare svak vekst i Euroområdet i de 
nærmeste årene. 
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Kommunesektoren har siden 2004 hatt en nær 
ubrutt aktivitetsvekst som har resultert i stor utbyg-
ging av de kommunale tjenestene. Perioden kan 
sammenfattes med relativt sterk inntektsvekst og 
en meget sterk befolkningsvekst, som begge har 
trukket i retning av økt aktivitet. En betydelig del av 
inntektsveksten har vært knyttet til statlige satsinger, 
særlig barnehageutbyggingen, fi nansiert av øremer-
kede midler. Innenfor oppgaver som fi nansieres 
gjennom de frie inntektene, har mye av veksten gått 
med til å opprettholde standard og dekningsgrader 
på tjenestene, som følge av befolkningsveksten. 
Investeringene i realkapital har i økende grad blitt 
lånefi nansiert.

Fastlandsøkonomien har nå hatt femten kvartaler 
med vekst etter resesjonen som fulgte fi nanskrisen 
i 2008, men veksten har avtatt de siste kvartalene. 
Mens veksten i BNP Fastlands-Norge for 2012 var på 
hele 3,4 pst., falt veksttakten i første halvår i år til 1,5 
pst. sett i forhold til foregående halvår. Bruttoproduk-
tet i kommuneforvaltningen økte i samme periode 
med 2,5 pst. mot 2,1 pst. for 2012. I RNB i mai ble 
det anslått at produksjonen i kommunesektoren ville 
øke med 1,4 pst. i år. 

Veksten i det kommunale konsumet holdt imidlertid 
frem gjennom første halvår i 2013. Det kommunale 
konsumet er de tjenestene som ikke fi nansieres av 
brukerbetalinger, men av skatter og overføringer mv. 
Veksten for 2012 var på 1,8 pst. og for første halvår 
i år 1,9 pst. regnet som årlig rate fra foregående 
halvår. Dette er noe høyere enn den veksten på 1,5 
pst. som regjeringen anslo som helårsvekst for 2013 
i Revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2013. 

Veksten i det private konsumet var i første halvår på 
2,8 pst. regnet fra foregående halvår. Dette var på 
linje med årsveksten for 2012, og noe svakere enn 
årsanslaget for 2013 i RNB. 

Investeringene i kommunesektoren har de siste 
årene vært på et historisk høyt nivå. Dette må blant 
annet sees i sammenheng med at fylkeskommu-
nene overtok ansvaret for store deler av riksveinet-
tet med virkning fra 1. januar 2010. Det medførte at 
fylkeskommunene har fått en større investeringspor-
tefølje enn før forvaltningsreformen. 

FORTSATT GOD VEKST I KOMMUNENE

Kilde: Kvartalsvis nasjonalregnskap, SSB Kilde: Kvartalsvis nasjonalregnskap, SSB
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Sesongjusterte volumindekser, 2003.1 = 100
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Sesongjusterte volumindekser, 2003.1 = 100
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Investeringene i kommunesektoren varierer betyde-
lig fra kvartal til kvartal, men har gjennomgående vist 
en avtakende tendens gjennom de siste årene. For 
de fi re siste kvartalene var veksten  4,1 pst. regnet 
fra de foregående fi re kvartaler. For de siste to kvar-
talene, regnet fra foregående to kvartalsperioder, var 
det imidlertid en vekst på 4,3 pst. I RNB ble det lagt 
til grunn nullvekst i sektorens investeringer i 2013.

Også investeringene i Fastlands-Norge har variert 
betydelig fra kvartal til kvartal. Mens veksten for de 
siste to kvartalene var på -2,8 pst. regnet fra foregå-
ende to kvartaler, var veksten siste fi re kvartaler på 

5,2 pst. Det var særlig investeringene i fastlands-
bedriftene og offentlig forvaltning som ga negative 
vekstbidrag i første halvår, mens særlig boliginveste-
ringene ga positive bidrag siste fi re kvartaler. 
Oljeinvesteringene har de siste fi re kvartalene økt 
med 13,7 pst. og veksten var tiltakende gjennom før-
ste halvår i år. Årsanslaget for 2013 fra Finansdepar-
tementet, Norges Bank og SSB er på rundt 10 pst. 

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

Investering
Sesongjusterte volumindekser, 2003.1 = 100
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De siste årene har sysselsettingen i kommunesek-
toren utviklet seg om lag på linje med landet som 
helhet. De siste fi re kvartalene var veksten i antall 
sysselsatte for Norge i alt 1,6 pst. og timeverks-
veksten for Fastlands-Norge på 1,4 pst. I samme 
periode hadde kommunesektoren en vekst i antall 
sysselsatte på 1,1 pst. og i timeverkene på 1,0 pst. 
Veksten i kommunesektoren forsterket seg imidler-
tid gjennom perioden, og lå de to siste kvartalene i 
overkant av tallene for Norge i alt.

Totalt har antall sysselsatte i kommunal sektor økt 
med om lag 5.500 fra 2. kvartal 2012 til 2. kvartal i 
2013, mens statlig sektor har økt med 3.800 jobber. 
Antall sysselsatte i privat sektor økte med omlag 
21.000 i samme periode. Økningen i privat sektor 
har kommet i fl ere næringer, men var størst i bygg 
og anlegg med økning på 8.500. Antall sysselsatte i 
bygg og anlegg er nå på 207.000. 

JEVN SYSSELSETTINGSVEKST

Tall fra KS’ personaladministrative register (PAI) viser 
at sykefraværet i kommuner og fylkeskommuner 
i perioden 2. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013 var på 
9,6 pst. For kommunene var det omtrent uendret i 
forhold til forrige, tilsvarende periode, mens sykefra-
været i fylkeskommuner viste en liten økning på 0,3 
prosentpoeng. Sykefraværet for menn har økt med 
om lag 0,1 prosentpoeng til 6,0 pst. For kvinner har 
sykefraværet vært om lag uendret på 10,7 pst. 

Det legemeldte fraværet var uendret på 8,3 pst. Det 
var uendret i kommuner, mens det for fylkeskommu-
nene var en svak økning. Det legemeldte fraværet 
er fortsatt størst i kommunene, med 8,5 pst. mot 
6,2 pst. i fylkeskommunene. Sykefraværet var på 
4,1 pst. i arbeidsgiverperioden og 5,4 pst. utenfor 
arbeidsgiverperioden. Sykefraværet utenfor arbeids-

giverperioden har gått svakt ned fra forrige periode. 
Ansatte i barnehagesektoren hadde det største 
sykefraværet, med over 12 pst. mens barnevern og 
pleie og omsorg hadde over 11 pst. I fylkeskommu-
nene hadde ansatte i videregående opplæring fravær 
på over 7 pst. mens ansatte innenfor kultur hadde 
fravær på under 3 pst.

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

NÆR UENDRET SYKEFRAVÆR

 I alt Kommuner Fylkeskommuner
 pst. endring* pst. endring* pst. endring*
Totalt 9,6 -0,04 9,9 0,0 7,2 0,3
Egenmeldt 1,3 0,0 1,3 0,0 0,9 0,1
Legemeldt 8,3 0,0 8,5 0,0 6,2 0,1
I arbeidsgiver perioden 4,1 0,1 4,2 0,1 3,2 0,3
Utenfor arbeidsgiver perioden 5,4 -0,1 5,7 0,1 3,9 -0,1
Kvinner 10,2 -0,1    
Menn 5,7 0,0    

*Kilde: KS (PAI)

Kommunehelse, barnehage og barnevern er de tje-
nesteområdene i den kommunale produksjonen som 
har hatt prosentvis høyest vekst fra 2007. For alle tre 
områder har det vært statlige satsinger i perioden. 
Både barnevern og kommunehelse er relativt små 
sektorer i det samlede kommunale tjenestetilbudet 
hvor under 5 pst. av samlede driftsutgifter brukes på 
hvert av de to områdene.

Barnevernsutgiftene økte nominelt med nær 130 pst. 
fra 2007 til 2012 og regnskapstall for første halvår 
2013 viser 10,5 pst. høyere utgifter enn samme 
periode året før. Kostnadsøkningen henger til dels 
sammen med fl ere undersøkelser og at mer enn 
10.000 fl ere barn mottok barneverntjenester i 2012 
enn i 2007. En økning på om lag 500 årsverk siste 
år viser at kommunene har satset utover statens 
målsetting om 400 fl ere årsverk fra 2012. 

BARNEVERN OG KOMMUNEHELSE VOKSTE MEST

Sykefravær i kommunesektoren, pst - 2. kv. 2012 - 1. kv. 2013
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UNDERVURDERT PRIS- OG LØNNSVEKST
I RNB ble den samlede lønns- og prisveksten for 
kommunesektoren (defl atoren) for 2013 nedjustert til 
3,0 pst. fra 3,3 pst. i Nasjonalbudsjettet, som følge 
av at lønnsveksten ble nedjustert fra 4,0 pst. til 3,5 
pst. I samme periode valgte imidlertid SSB å endre 
sitt anslag på pris- og lønnsveksten i kommunesekto-
ren motsatt vei, fra 3,3 til 3,6 pst. 

Mens SSB legger til grunn nasjonalregnskapets 
prisindekser for kjøp av varer og tjenester i kommu-
nesektoren, regner Finansdepartementet ut sin egen 
indeks selv, der blant annet prisindekser for bygge- 
og anleggsvirksomhet er byttet ut med byggekost-
nadsindekser. Den sistnevnte vil ikke fange opp 

variasjoner i produktivitet og fortjenestemarginer i 
bygg- og anleggssektoren, og dermed heller ikke alle 
endringene i prisene som kommunene står overfor. 

Finansdepartementets defl ator har da også vist en 
lavere pris- og lønnsvekst for kommunesektoren de 
siste årene enn SSB`s tall. Sett over fl ere år, har det 
likevel vært en tendens til at også departementets 
indikator har endt opp med høyere vekst enn de 
opprinnelige budsjettanslagene. Dette må imidlertid 
sees i sammenheng med at også skatteinntektene 
har vokst sterkere enn opprinnelig anslått i budsjet-
tene. 

Kommunenes utbygging av barnehageplasser for å 
oppnå full barnehagedekning, forklarer den relativt 
høye utgiftsveksten på barnehageområdet. Forelø-
pige tall for de to første kvartaler 2013 kan tyde på 
en ytterligere vekst i barnehageutgifter i 2013.  

Utgiftsveksten innenfor kommunehelseområdet fra 
og med 2012, henger sammen med kommunenes 
økte ansvar i forbindelse med samhandlingsrefor-
men. I perioden 2007-2011 fulgte utgifter til kommu-
nehelse tilnærmet samme vekstkurve som for pleie- 
og omsorgssektoren. 

Utgifter til pleie og omsorg har også økt betydelig 
de siste fem år. Hovedårsakene til dette er betyde-
lig økning i antall eldre 67-79 år og over 90 år med 
behov for tjenester, fl ere yngre tjenestemottakere og 
fortsatt økning i andelen enerom på sykehjem.

Utgifter til grunnskolen vokste minst i perioden fra 
2007 til 2012. Dette har en klar sammenheng med at 
antall elever var tilnærmet uendret i hele perioden. 
Samtidig har det blitt noen færre kommunale skoler 
og gjennomsnittlig skolestørrelse er økt. Utgifter 
første halvår 2013 antyder at veksten i utgifter til 
grunnskolen kan bli noe høyere enn tidligere år. 

Andre sektorer, som omfatter driftsutgifter til teknisk 
sektor, kultur, kirke og næringsutvikling med mer, 
viste en klar økning frem til 2009, men for disse har 
veksten avtatt noe i 2010 og 2011, for så å øke igjen 
fra 2012.

Brutto driftsutgifter - indeks, 2007 = 100

* Basert på veksten første halvår 2013
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PENSJON TAR EN STOR DEL AV INNTEKTSVEKSTEN
Tall KS har samlet inn fra pensjonsleverandørene og 
egne anslag på amortiseringen (dvs. utgiftsføringen 
av tidligere års premieavvik), indikerer for 2013 en 
økning i pensjonskostnader (inkl. amortisering) ut-
over antatt lønnsvekst på drøye 0,5 mrd. kroner mer 
enn tidligere anslått. 

For 2014 indikerer tallene en økning i pensjonskost-
nader utover lønnsvekst på vel 1,25 mrd. kroner i 
2014. Dette betyr at en stor andel av realveksten i de 
frie inntektene vil gå til å dekke pensjon også i 2014. 
Et foreløpig anslag på pensjonspremiene i 2014 viser 
en økning på om lag 11 pst. Det innebærer at pre-
mieavviket i 2014 kan bli på om lag 3,5 mrd. kroner. 
Det eksakte tallet vil avhenge av hvor mange kom-
muner og fylkeskommuner som har premiefond og 
vil bruke det for å dekke deler av pensjonspremiene. 

Dette betyr at det akkumulerte premieavviket som 
belaster kommunenes og fylkeskommunenes likvi-
ditet, vil kunne holde seg i underkant av 30 mrd. kro-
ner i 2014. Dersom det akkumulerte avviket deretter 
skal bringes til null over ti år, og forutsatt at premiene 
holder seg på samme andel av faste lønnskostnader 
som lagt til grunn for 2014, må de årlige kostnadene 
anslagsvis økes med nær 15 pst. mer enn lønnsvek-
sten.

Dagens regnskapsregler for pensjon var ment å 
skape langsiktighet og forutsigbarhet for kommune-
sektorens pensjoner, basert blant annet på langsik-
tige anslag for forholdet mellom renter og lønnsvekst 
(forholdstallet). Disse anslagene har en imidlertid 
måttet justere år etter år. Anslaget for 2014 ble først 
kjent rundt 12. september, lenge etter at budsjett-
arbeidet var startet opp i både staten og kommune-
sektoren. Det langsiktige anslaget på forholdstallet 
både kan og bør avklares allerede om våren året før 
budsjettåret, slik at det kan tas tilstrekkelig hensyn til 
i både Regjeringens og kommunesektorens budsjett-
arbeid.

Premier og kostnader som andel av fastlønn, pst.
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INNTEKTSVEKST UTEN ØKT HANDLINGSROM
I RNB for 2013 ble realveksten i kommunesektoren 
samlede inntekter for 2013 anslått til 1,3 pst., mens 
veksten i de frie inntektene ble anslått til 0,8 pst. 
Utviklingen etter at RNB ble lagt fram, kan tyde på at 
skatteinngangen kan bli bedre enn antatt, kanskje i 
størrelsesorden 0,5 prosentpoeng. Denne merskat-
teveksten for 2013 vil sektoren normalt få beholde 
for dette året, men den vil ikke bli videreført i 2014, i 
den forstand at inntektsnivået i 2014 vil være be-
stemt av RNB`s anslag på inntektsnivået i 2013 pluss 
den varslede inntektsøkningen fra 2013 til 2014.

I Kommuneproposisjonen for 2014 varslet Regjerin-
gen en samlet inntektsøkning for 2014 på 6,0 – 6,5 
mrd. kroner og en realøkning i de frie inntektene på 
5,0 – 5,5 mrd. kroner. Meldinger i media i forkant av 
budsjettet går ut på at økningene blir på hhv. 6,2 og 
5,2 mrd. kroner, tilsvarende en realvekst på hhv. 1,4 

pst. og 1,7 pst. 

Slik KS har bedømt det, vil en økning i frie inntekter 
på 5,2 mrd. kroner om lag gi rom for å dekke økte 
kostnader knyttet til demografi , NTP, helsetjenester 
og pensjon, men ikke til å dekke økte kostnader knyt-
tet til underliggende vekst i en del kostnadskrevende 
velferdstjenester. Handlingsrommet innenfor de frie 
inntektene vil dermed ikke øke.

KS har videre beregnet at summen av alle nye, vars-
lede tiltak og helårsvirkninger av tidligere innførte 
tiltak som skal fi nansieres av økningen utover de frie 
inntektene, kan beløpe seg til minst 1,7 mrd. kroner, 
mens tallene ovenfor kun gir rom for 1,0 mrd. kroner 
i økte utgifter til disse formålene.

Inntekter gjelder anslag på regnskap. Kilde: Fin.dep./KRD, KS

Økning i inntekter vs utgifter som begrenser handlingsrommet, regnet fra 2005. Mrd. 2012 kr.
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GJELDSOPPBYGGINGEN FORTSETTER

Kommunesektorens lånegjeld øker fortsatt sterkere 
enn inntektsveksten. Tall fra SSB per juni 2013 viser 
et samlet brutto gjeldsnivå på 362 mrd. kroner, jf. 
tabell. Veksttakten er om lag på samme nivå som i 
2011 og 2012.

Hoveddelen av gjelden er i kredittforetakene (Kom-
munalbanken og KLP Kommunekreditt), med om lag 

60 pst. Denne andelen har variert mellom 60 og 65 
pst. av samlet gjeld i perioden 2008 til 2013. Deret-
ter kommer obligasjons- og sertifi katgjeld, som har 
steget fra i underkant av 17 pst. i 2008 til i overkant 
av 22 i pst. i juni 2013. Forretnings- og sparebanke-
nes andel har vært lav og fallende, fra 2,5 pst. i 2008 
til i overkant av 0,5 pst. i juni 2013.

Kommuner/fylker 31.12.2008 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012  31.06.2013

Forretnings- og sparebanker 1,9 1,0 0,9 0,9 1,0
Statlige låneinstitutt 11,0 10,0 10,4 11,0 11,3
Kredittforetak 70,3 62,2 61,5 64,0 61,6
Finansieringsselskap 1,2 1,0 0,6 0,6 0,6
Livsforsikringsselskap 3,1 6,7 6,1 4,3 4,6
Utlån fra pensjonskasser og -fond - - - - -
Obligasjonsgjeld 10,7 14,2 13,6 11,8 11,0
Sertifi katgjeld 1,8 5,1 6,8 7,4 9,9
I alt  205 069   257 852   294 031   319 834   337 421 

Kilde: K2-indikatoren fra SSB

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

Kommunesektoren utgjør sammen med husholdnin-
gene og ikke fi nansielle foretak det som kalles pu-
blikumssektor. Kommunesektoren hadde i perioden 
2009 til 2010 høy gjeldsvekst, og bidro i betydelig 
grad til gjeldsveksten i publikumssektoren. Kom-

munesektorens gjeldsvekst er etter dette redusert, 
samtidig som gjeldsveksten i øvrig del av publikums-
sektoren har økt. Kommunesektorens gjeldsvekst 
har fra 2012 ligget 1 – 2 prosentpoeng over gjennom-
snittsveksten i publikumssektoren.
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HVA BRUKER PRIMÆRKOMMUNENE PENGENE PÅ?

Administrasjon med mer 7 %
Fysisk planlegging 2 %
Næring 1 %
VAR  4 %
Grunnskole 22 %
Barnehager 13 %
Barnevern 3 %
Sosialtjeneste 5 %
Helse og omsorg 34 %
Samferdsel 2 %
Brann og ulykke 1 %
Kultur 4 %
Kirke  1 %
Bolig  1 %

Kommunenes brutto driftsutgifter fordelt per tjeneste i 2012

Kommunenes netto driftsutgifter fordelt per tjeneste i 2012

Administrasjon med mer 8 %
Fysisk planlegging 1 %
Grunnskole 24 %
Barnehager 15 %
Barnevern 3 %
Sosialtjeneste 5 %
Helse og omsorg 36 %
Samferdsel 2 %
Brann og ulykke 1 %
Kultur 4 %
Kirke  1 %
Bolig  0 %
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 7.  Statlige rammebetingelser
7.1  FORSLAG TIL STATSBUDSJETT (PROP. 1 S)
Den 14. oktober la avtroppende regjeringen frem 
sitt forslag til statsbudsjett for 2014 gjennom Prop. 1 
S (2013-2014) – Proposisjon til Stortinget (forslag til 
stortingsvedtak). Tradisjon tro blir anslag på realvekst 
i kommunenes inntekter i forslag til statsbudsjett, 
målt mot revidert nasjonalbudsjett (RNB). Budsjett-
forslaget innebærer en realvekst i kommunesekto-
rens samlede inntekter i 2014 på 7,7 mrd. kroner. 
Realveksten er delt inn i følgende:

Frie inntekter – 5,2 mrd. kroner
Frie inntekter til nye oppgaver – 1,0 mrd. kroner
Øremerkede tilskudd – 1,2 mrd. kroner
Gebyrvekst – 0,3 mrd. kroner

De frie inntektene foreslås økt innenfor interval-
let mellom 5,0 og 5,5 mrd. kroner som ble varslet i 
kommuneproposisjonen. De totale inntektene ligger 
1,2 mrd. kroner over det som ble varslet i kommune-
proposisjonen
Av veksten i frie inntekter, vil 4,3 mrd. kroner tilfalle 
primærkommunene og 0,9 mrd. kroner fylkeskom-
munene.

I forbindelse med forslag til statsbudsjett, blir det 
også fremlagt anslag på nasjonalregnskapet for 2013. 
Dette anslaget viser at kommunesektorens skat-
teinntekter i 2013 ligger an til å øke med 1,8 mrd. 
kroner utover RNB. Av dette går 1,45 mrd. kroner til 
primærkommunene. Realveksten i de frie inntektene 
i 2013 er dermed anslått til å øke til 4,2 mrd. kroner. 
Veksten i skatteinntektene blir ikke videreført i 2014 
og den faktiske realveksten fra 2013 til 2014 i frie 
inntekter blir dermed i realiteten 2,85 mrd. kroner for 
primærkommunene. 

Realveksten i de frie inntektene må ses i sammen-
heng med økt folketall og aldersendring (demografi ) 
samt økte pensjonskostnader. Det er anslått at 
2,5 mrd. kroner av veksten i de frie inntektene til 
primærkommunene vil gå til å dekke merutgifter 
knyttet til den demografi ske utviklingen. Videre må 
veksten i de frie inntektene dekke anslagsvis 1,4 
mrd. kroner i økte pensjonskostnader. Anslaget på 
økte pensjonskostnader er beheftet med betydelig 
usikkerhet. Veksten i frie inntekter må også ses mot 
redusert kompensasjonsgrad for toppfi nansierings-
ordningen for ressurskrevende tjenester. Dette er 

anslått til 215,0 mill. kroner. Videre skal veksten i frie 
inntekter gi dekning for særskilt styrking av helsesta-
sjon- og skolehelsetjenesten (180,0 mill. kroner) og 
utdanning av deltidsbrannpersonell (27,0 mill. kroner). 
Samlet viser dette at realveksten i frie inntekter målt 
mot RNB ikke er stor nok til å dekke alt dette. Det er 
derfor anslått at primærkommunene må effektivisere 
eller omstille driften tilsvarende 22,0 mill. kroner for 
å balansere inntekter mot utgifter i 2014.      

For Molde kommune er anslaget på frie inntekter for 
2014 satt til kr. 1.211.181.000,- og består av foreslått 
rammetilskudd og anslag på skatteinntekter. I forhold 
til anslag på nasjonalregnskap for 2013, er dette en 
nominell økning på 4,0 pst. eller 46,4 mill. kroner. I 
forhold til RNB er dette en nominell vekst på 4,6 pst. 
eller 53,7 mill. kroner.

Videre er beregnet årslønnsvekst fra 2013 til 2014 
blitt anslått til 3,5 pst. Prisveksten er anslått til 2,4 
pst. Dette gir en samlet defl ator for lønns- og pris-
veksten anslått til 3,1 pst. Anslagsvis vil lønns- og 
prisveksten alene legge beslag på om lag 34,9 mill. 
kroner av veksten i Molde kommunes frie inntekter. 
Den reelle veksten blir på 1,0 pst, tilsvarende 11,5 
mill. kroner i forhold til anslag nasjonalregnskapet. I 
forholdt til RNB er den reelle veksten 1,6 pst, tilsva-
rende 18,8 mill. kroner. 

Skattøren for primærkommunene reduseres med 
0,2 pst. til 11,4 pst. Dette ut fra en målsetting om at 
skatteinntektene for kommunene skal utgjøre 40,0 
pst. av de samlede inntektene. Skatteinntektene 
er beregnet å øke med 3,2 pst. fra 2013 til 2014 for 
primærkommunene. For Molde kommune er skat-
teinntektene inkludert inntektsutjevningen anslått til 
661,5 mill. kroner for 2014. Ut fra de siste års skat-
teinntekter, inkludert årets skatteinngang så langt, 
økes statsbudsjettets anslag med 10,0 mill. kroner. 

Rammetilskuddet
De frie inntektene, som består av rammetilskudd og 
skatteinntekter, er beregnet på følgende måte:
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Beregning av rammetilskudd

Innbyggertilskudd   

Beregnes ut fra fast beløp per innbygger 22 816 x 26 064   594 678 000 

Utgiftsutjevning   

Gjennomsnittlig utgiftsnivå er anslått til kr. 46 609,- per innbygger i 2014   

Vektet sum av kriteriene til Molde kommune for 2014 gir en indeks på 0,9517
som betyr at kommunen er rimeligere å drifte enn gjennomsnittskommunen 46 609 x 0,9517 44 356 

Gjennomsnitt  46 609 

Redusert utgiftsbehov i Molde kommune per innbygger  -2 253 

Reduksjon av Molde kommunes rammetilskudd 26 064 x - 2 253   -58 725 000 

Korreksjonsordning for elever i statlige og private skoler   
Det er 12 elever i Molde kommune som får grunnskoletilbud av andre enn
kommunen (per 1. oktober 2012). Dette gir trekk i rammetilskuddet for
Molde kommune: 78 700 x 12   -944 000 

Tilbakeføring av samlet trekk for elever i statlige og private skoler siden
den totale rammen allerede er redusert i innbyggertilskuddet 1 309 248 240 x 0,00489   6 395 000 

Samlet korreksjon for elever i statlige og private skoler    5 451 000 

Tilskudd med særskilt fordeling   
Kompensasjon samhandlingsreformen    7 284 000 

Helsestasjon/skolehelsetjenesten    874 000 

Utdanning deltidsbrannpersonell    191 000 

Samlet tilskudd med særskilt fordeling    8 349 000 

Inntektsgarantiordningen (INGAR)   
Ingen kommune skal ha lavere vekst i rammetilskuddet enn kr. 300,  per innbygger
i forhold til landsgjennomsnittet   

Gjennomsnittlig økning i rammetilskuddet i landet per innbygger:  1 135 

Molde kommune sin vekst i rammetilskuddet per innbygger:  970 

Forskjell vekst i rammetilskuddet per innbygger Molde kommune og landsgjennomsnittet:  -165 

Kompensasjon gjennom INGAR  0 

Finansiering av INGAR fordeles mellom kommunene med et likt beløp per innbygger:  -61 

Virkning av INGAR for Molde kommune: 26 064 x -61   -1 602 000 

Skjønnsmidler   
Inntektssvake kommuner i Sør-Norge (Fylkesmannen)    200 000 

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

Totale skjønnsmidler per oktober    1 500 000 

Sum rammetilskudd for 2014    549 651 000 
KRD sitt anslag på skatteinntektene for Molde kommune i 2014    661 530 000 

Egen økning av skatteanslaget for 2014   10 000 000

Sum totalt budsjetterte frie inntekter    1 221 181 000
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Folketall per 01.07.2013  26 064   5 077 585   

Innbyggere 0 - 1 år  573   121 435  92 %  -530 

Innbyggere 2 - 5 år  1 200   253 833  92 %  -12 105 

Innbyggere 6 - 15 år  3 053   615 872  97 %  -11 801 

Innbyggere 16 - 22 år  2 549   464 581  107 %  1 715 

Innbyggere 23 - 66 år  14 886   2 934 219  99 %  -1 306 

Innbyggere 0 - 17 år  5 558   1 122 369  96 %  -90 

Innbyggere 18 - 49 år  10 947   2 229 346  96 %  -290 

Innbyggere 50 - 66 år  5 756   1 038 225  108 %  661 

Innbyggere 67 - 79 år  2 532   466 267  106 %  3 475 

Innbyggere 80 - 89 år  1 009   179 484  110 %  8 116 

Innbyggere 90 år og eldre  262   41 894  122 %  11 962 

Landbrukskriteriet   35 %  -2 272 

Sonekriteriet   82 %  -2 731 

Nabokriteriet   109 %  1 371 

Basiskriteriet   1   428  46 %  -14 760 

Innvandrere 6 - 15 år, ekskl. Skandinavia  165   38 657  83 %  -1 678 

Norskfødte med innvandrerforeldre 6-15 år, ekskl. Skandinavia  65   38 269  33 %  -731 

Dødlighetskriteriet  142   31 682  87 %  -6 718 

Barn 0 - 15 år med enslig forsørger  661   134 577  96 %  -587 

Lavinntektskriteriet  599   207 805  56 %  -3 196 

Uføre 18 - 49 år  303   77 840  76 %  -1 292 

Flyktninger uten integreringstilskudd  272   126 523  42 %  -3 177 

Opphopingsindeks  0,2887   167,1364  34 %  -10 801 

Urbanitetskriteriet  198 008   43 299 838  89 %  -2 267 

Psykisk utviklingshemmede 16 år og over  75   17 561  83 %  -8 918 

Ikke-gifte 67 år og over  1 607   313 406  100 %  -55 

Barn 1 år uten kontantstøtte  178   39 368  88 %  -4 189 

Innbyggere med høyerer utdanning  6 911   1 167 986  115 %  3 469 

Sum utgiftsutjevning     -58 725 

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

Utgiftsutjevning

Utgiftsutjevningen, som i beregningen over gir 
Molde kommune en reduksjon i rammetilskuddet 
for 2014 på 58,7 mill. kroner, er en konsekvens av at 
Molde kommune har et lavere beregnet utgiftsnivå 
enn gjennomsnittskommunen. Molde kommunes 
utgiftsnivå for 2014 er anslått til 95,2 pst. Det vil si 

at Molde kommune skal være 4,8 pst. rimeligere å 
drifte enn gjennomsnittskommunen. Trekket på totalt 
58,7 mill. kroner fordeles på de ulike utgiftskriteriene 
slik etterfølgende tabell viser.  

Hele 1.000

Som tabellen over viser, gir de ulike kriteriene både 
reduksjoner og tillegg i rammetilskuddet, men med 
et samlet trekk for Molde kommune på 58,7 mill. 
kroner. Molde kommune har relativt få barn i forhold 
til folketallet og trekkes 24,5 mill. kroner grunnet 
dette. Tilsvarende har Molde kommune fl ere eldre 
innbyggere i forhold til folketallet og får 23,5 mill. 
kroner grunnet antall innbygger fra 67 år og oppover. 
På de sosiale kriteriene ligger Molde kommune lavt i 
forhold til gjennomsnittskommunen. Det er i seg selv 
positivt, og det legges dermed til grunn at dette skal 
gi et lavere behov for kommunale tjenester i Molde 
kommune.  Dette gir et trekk i rammetilskuddet på 

anslagsvis 30,5 mill. kroner. Videre har Molde kom-
mune relativt få psykisk utviklingshemmede  over 
16 år i forhold til folketallet og får et trekk knyttet til 
dette på 8,9 mill. kroner. Til slutt får Molde kommune 
et trekk på 4,2 mill. kroner grunnet relativt fl ere barn 
med kontantstøtte, og en styrking grunnet høy andel 
med høyere utdanning på 3,5 mill. kroner. De to siste 
kriteriene skal fange opp etterspørsel etter barneha-
geplasser i kommunene.      
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Frie inntekter til nye oppgaver
Det er foreslått en rekke oppgaveendringer eller opp-
trappinger i forslag til statsbudsjett. Dette er oppga-
ver og lovendringer kommunene må utføre og følge, 
men pengene er i utgangspunktet frie i den forstand 
at de ikke er øremerket de forskjellige oppgavene.  
For kommunesektoren samlet er det snakk om en 

vekst i inntektene på 1,0 mrd. kroner. Av dette går 
818,6 mill. kroner til primærkommunene. Korreksjo-
nene i rammetilskuddet samlet er angitt i tabellen 
under sammen med Molde kommunes andel av 
disse endringene.  

Nominell videreføring av foreldrebetaling i barnehager 2013, helårsvirkning   81 500  394 

Nominell videreføring av foreldrebetaling i barnehager 2014    163 000  787 

Opptrapping av tilskuddet til ikke-kommunale barnehager, fra 92 - 96 pst, helårsvirkning   169 500  818 

Opptrapping med to barnehageopptak, virkning 2014    241 000  1 164 

Økt kommunal egenandel i statlige barnevernsinstitusjoner    160 200  736 

Tilsyn med barn i fosterhjem    15 000  69 

Samvær under tilsyn    2 300  11 

Innføring av valgfag på 9. trinn - helårseffekt av endring i 2013    95 700  464 

Innføring av valgfag på 10. trinn - endring i 2014    68 300  331 

Innføring av kulturskoletilbud i skole/SFO, helårsvirkning 2013    106 200  515 

Nye plasser i statlige og private skoler    -80 200  -411 

Vergemålsreformen    -66 400  -324 

Uttrekk av frigjorte midler ved utbygging av tilbud om øyeblikkelig hjelp    -86 000  -441 

Skjønnsmidler til psykososial oppfølging    -51 500  0 

Sum korreksjoner    818 600  4 113 

     Totaler for Andel Molde
     landet kommune

Hele 1.000Korreksjoner

Barnehageområdet
Som de siste årene, er rammetilskuddet også for 
2014 økt grunnet videreføring av nominelt nivå på 
foreldrebetaling og at tilskuddet til ikke-kommunale 
barnehager økes. En videreføring av det nominelle 
nivået på foreldrebetaling medfører at maksimal for-
eldrebetaling kan økes med kr. 30,- per måned til kr. 
2.360,- per måned. Økningen i tilskudd til ikke-kom-
munale barnehager medfører at minimumssatsen 
økes til 96,0 pst. Kunnskapsdepartementet mener at 
nye plasser i ikke-kommunale barnehager fra 2004 
tidligere er fullfi nansiert. Det betyr at økningen i til-
skudd til ikke-kommunale barnehager blir større enn 
kompensasjonen som er lagt inn. For Molde kommu-
ne er denne differansen anslått til 1,2 mill. kroner for 
2014. Det er også forslått å legge inn en opptrapping 
mot to årlige barnehageopptak. For 2014 er det tenkt 
at barn som fyller et år i september og oktober også 
skal ha rett på barnehageplass. Dette utgjør 2.900 
nye barnehageplasser som anslagsvis er en tredjedel 
av behovet ved å innføre to årlige opptak. 

Samlet er kommunenes rammer økt med 655,0 
mill. kroner og Molde kommunes andel er 3,2 mill. 
kroner.     

Kommunalt barnevern
Det er foreslått å øke den kommunale egenandelen 
for institusjonsplasser i barnevernet med en tred-
jedel fra 1. januar 2014 til om lag kr. 50.000,- per 

måned. Det legges videre opp til at satsen vil bli økt 
ytterligere i 2015 og 2016. I tillegg har det kommet to 
endringer i barnevernsloven som påvirker kommune-
nes oppgaver. Tilsyn med barn i fosterhjem erstattes 
med et profesjonalisert og tydeligere kommunalt 
forankret tilsyn fra 15. juli 2014. Videre får kommune-
ne ansvar for beskyttet tilsyn med samvær mellom 
foreldre og barn. 

Samlet blir kommunenes rammer økt med 177,5 
mill. kroner og Molde kommunes andel er 0,8 mill. 
kroner. 

Skoleområdet
Valgfag på 9. trinn ble innført fra høsten 2013. Dette 
vil gi en helårsvirkning for 2014. Samtidig utvides 
ordningen til også å gjelde for 10. trinn fra høsten 
2014. Det ble også innført én uketime frivillig og 
gratis kulturskoletilbud på barnetrinnet (1.- 4. trinn) 
fra høsten 2013. Dette er også gitt helårsvirkning for 
2014. 

Samlet er kommunenes rammer økt med 270,2 
mill. kroner og Molde kommunes andel er 1,3 mill. 
kroner. 

Nye plasser i statlige og private skoler
Antall elever i statlige og private skoler har økt. 
Dette betyr at kommunene trekkes i rammetilskudd 
gjennom innbyggertilskuddet som gir et likt trekk 
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per innbygger. Dette gir et trekk for kommunene på 
80,2 mill. kroner i 2014.  Molde kommunes trekk blir 
på 0,4 mill. kroner i 2014. Samlet trekk for samtlige 
elever i statlige og privat skoler legges så inn igjen 
gjennom korreksjonsordningen. Her blir det gjen-
nomført en omfordeling etter faktisk antall på elever 
i statlige og private skoler. Her får Molde kommune 
tilbakeført 5,4 mill. kroner. Samlet trekk for Molde 
kommune i 2014 for elever i statlige og private skoler 
er 0,9 mill. kroner.  

Telledato for elever i statlige og private skoler er 1. 
oktober 2012. For inneværende skoleår har antallet 
i Molde kommune økt fra 12 til 50 elever. Dette vil 
først gi effekt i rammetilskuddet for 2015. Dette vil 
anslagsvis gi en reduksjon i rammetilskuddet på 3,0 
mill. kroner i 2015.
   
Vergemål
Overformynderiet ble avviklet 1. juli 2013. Ansvar, 
oppgaver og fi nansiering av den lokale verge-
målsmyndigheten ble overført til fylkesmennene fra 
samme dato. Kommunene ble trukket mindre enn 
halvårseffekten i 2013, grunnet mer- og etterarbeid 
etter 1. juli 2013. Helårseffekten blir trukket ut i 2014. 
Dette gir et samlet trekk for kommunesektoren på 
66,4 mill. kroner og Molde kommunes andel er et 
trekk på 0,3 mill. kroner. 

Døgnopphold til personer med behov for øyeblikkelig 
hjelp
I 2016 skal alle kommuner gi dette tilbudet. Det er 
lagt opp til at det kommunale tilbudet skal utbygges 
gradvis frem mot 2016. Derfor trappes det øremer-
kede tilskuddet opp i 2014 med 140 mill. kroner. 
Tilsvarende beløp blir gitt fra de regionale helsefor-
etakene. Om lag halvparten av landets kommuner 
har fått tilskudd i de to første årene. Molde kom-
mune er ikke blant disse. I takt med oppbyggingen 
av dette kommunale tilbudet, avlastes kommunene 
utgifter til spesialisthelsetjenesten. Dette er anslått 
til 86,0 mill. kroner i 2014. Dette trekket er foreslått 
gjennom rammetilskuddet. Dette innebærer at alle 
kommunene får sin andel av trekket uavhengig om 
de har eget tilbud med tilskudd fra helsedirektoratet 
og helseforetakene. For Molde kommune betyr dette 
at kommunen får et trekk på 0,4 mill. kroner i 2014. 
Akkumulert trekk de siste tre år er for Molde kom-
mune 1,1 mill. kroner.

Andre endringer i statsbudsjettet med betydning for 
primærkommunene
Kommunalt barnevern – øremerket tilskudd
Det er foreslått å videreføre styrkingen av det kom-
munale barnevernet med 85,0 mill. kroner. Det skal 
kunne søkes fylkesmennene om penger til 150 nye 
stillinger og til kompetanse- og samhandlingstiltak. 
Siden satsingen startet i 2010, vil det kommunale 
barnevernet være styrket med 585,0 mill. kroner 
tilsvarende 1.000 nye stillinger. 

Tilskudd til økt lærertetthet – øremerket tilskudd
I statsbudsjettet for 2013 ble det vedtatt at kom-
munene med størst behov for økt lærertetthet i 
ungdomsskolen, fi kk penger til dette over en fi reå-
rsperiode. Dette forsøket får helårsvirkning i 2014 
tilsvarende 200,0 mill. kroner. Molde kommune ble 
ikke med i forsøket og vil ikke motta noe tilskudd. 

Toppfi nansieringsordningen for ressurskrevende 
tjenester - refusjonsordning
Selv om kompensasjonsgraden reduseres fra 80,0 
pst. til 77,5 pst. er det forventet at utgiftene til denne 
ordningen vil øke med anslagsvis 624,0 mill. kroner 
i 2014. Dette skyldes at omfanget av ordningen 
øker mer enn reduksjonen i kompensasjonsgraden. 
Innslagspunktet for toppfi nansieringsordningen 
oppjusteres med anslått lønnsvekst på 3,5 pst. Disse 
endringene får konsekvenser allerede fra 2013. 

Investeringstilskudd til etablering av heldøgns om-
sorgsplasser – øremerket tilskudd
Det er foreslått en tilsagnsramme til bygging og for-
nying av 2.000 heldøgns plasser i 2014. Dette er en 
økning på om lag 100,0 mill. kroner noe som gir en 
samlet tilsagnsramme på 2,0 mrd. kroner i 2014.

Reduksjon av skjønnsramme
I 2013 ble det bevilget 50,0 mill. kroner til ekstraor-
dinære utgifter til psykososial oppfølging i kommu-
nene etter hendelsene 22. juli 2011. Skjønnsrammen 
forslås ikke videreført i 2014 grunnet lav søknad fra 
kommunene i 2013. 

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten
Av veksten i de frie inntektene, er 180,0 mill. kroner 
begrunnet i behovet for styrking av helsestasjon- og 
skolehelsetjenesten. Dette er frie inntekter som 
kommunen i utgangspunktet står fritt til å bruke etter 
egne prioriteringer. Samtidig er denne veksten gitt 
etter en særskilt fordeling for å sikre at de minste 
kommunene får minimum kr. 100.000,- til å styrke 
dette tjenesteområdet. Molde kommune får knappe 
0,9 mill. kroner til dette i 2014. 

Utdanning av deltidsbrannpersonell
For å legge til rette for å øke utdanningen av deltids-
brannpersonell, fordeles 36,0 mill. kroner etter 
særskilt fordeling. Av dette må 27,0 mill. kroner 
dekkes av veksten i frie inntekter. Molde kommune 
får knappe 0,2 mill. kroner i særskilt fordeling. Der 
det er vertskommunesamarbeid om brannvesen, 
fordeles midlene til vertskommunen. Det kan se ut 
til at Eide kommune feilaktig er defi nert til å inngå i 
et vertskommunesamarbeid med Molde kommune. 
Dette kan bety at deler av bevilgningen skal tilfalle 
Eide kommune. 

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
Det er foreslått å opprette en nasjonal tilskuddsord-
ning mot barnefattigdom som har som mål å gi fl ere 
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fattige barn og unge mulighet til å delta i ferie- og 
fritidsaktiviteter. Ordningen vil bli regulert i et eget 
rundskriv med en bevilgning på 96,0 mill. kroner i 
2014.    

Demografi 
Merutgifter som følge av den demografi ske utviklin-
gen er anslått til 3,3 mrd. kroner for kommunesekto-
ren i 2014. Av dette skal 0,5 mrd. kroner dekkes av 
økning i øremerkede tilskudd og gebyrer som er an-
slått til å øke med 1,5 mrd. kroner samlet i 2014. De 
resterende 2,8 mrd. kronene må dekkes av veksten 
i de frie inntektene, hvor primærkommunenes andel 
er anslått til 2,5 mrd. kroner. Det betyr at realveksten 
i frie inntekter for Molde kommune må gå til å dekke 
utgifter til å opprettholde tjenestenivået til stadig 
fl ere innbyggere og stadig fl ere eldre innbyggere. 

Det er først og fremst innenfor de eldre aldersgrup-
per Molde kommune får økte demografi utgifter. 
De siste årene har Molde kommune hatt en høyere 
vekst i andel eldre enn landsgjennomsnittet. Samti-
dig har kommunen i utgangspunktet en større andel 
eldre i befolkningen enn landsgjennomsnittet. Isolert 
sett forventes dette å gi økt behov for tjenester 
innenfor pleie- og omsorgsområdet. Diagrammet 
under viser Molde kommunes andel av de tre eldste 
aldersgruppene i forhold til landsgjennomsnittet. 

Som diagrammet viser, er den eldre del av befolknin-
gen til dels betydelig større i Molde kommune enn 
for gjennomsnittskommunen for alle tre aldergrup-
per. Det har vært en særlig stor vekst i aldersgruppen 
90 år og eldre siden 2009 i Molde kommune. Denne 
utviklingen forsterkes også betydelig i 2013. I 2013 
har Molde kommune 21,8 pst. fl ere innbygger på 
90 år og over enn landsgjennomsnittet. Tilsvarende 
har Molde kommune 9,5 pst. fl ere 80 - 89 åringer 
og 5,8 pst. fl ere 67 - 79 åringer. Antallet i den eldste 
aldergruppen økte med 16 personer i 2013. Fra 2009 
har denne gruppen økt med 71 personer, tilsvarende 

37,0 pst. i Molde kommune. I 2013 har Molde kom-
mune en nedgang i 80 - 89 åringer med 22 personer, 
men har likevel hatt en samlet vekst de siste årene 
i denne aldergruppen. I 2013 øker også andelen 67 - 
79 år. Det kan indikere at etterkrigskullene er større 
i Molde enn for landsgjennomsnittet og at Molde 
kommune kan få en større eldrebølge enn gjennom-
snittskommunen. 

Utover den eldre del av befolkningen, har Molde 
kommune hatt en stor vekst i antall barn mellom 
2 - 5 år i 2013. Antallet har økt med 41 innbyggere i 
denne aldersgruppen i 2013, noe som gir en større 
vekst enn i landet for øvrig. Molde kommune har 
fortsatt færre barn i denne aldergruppen enn lands-
gjennomsnittet, men avstanden er redusert.      

Økning i pensjonskostnadene
Premien som kommunesektoren betaler inn til pen-
sjonsordningene har de siste årene vært høyere enn 
de regnskapsmessige pensjonskostnadene. Det har 
dermed bygd seg opp et premieavvik som må belas-
tes de kommunale regnskaper de kommende årene. 
Ved utgangen av 2012 var akkumulert premieavvik 
på om lag 28,6 mrd. kroner. For Molde kommune var 
beløpet 128,5 mill. kroner. 

Økningen i pensjonspremie de siste årene, skyldes 
sterk lønnsvekst og lav rente. Det lave rentenivået 
var årsaken til at Finanstilsynet reduserte den garan-
terte avkastningen i 2012 noe som ga en økt premie 
med om lag 12,0 pst. Finanstilsynet har nå stilt krav 
om at pensjonsordningen må ta høyde for økt leveal-
der. Dette vil øke pensjonspremien fra 2014 og gi en 
pukkeleffekt de neste tre til fem år. 

Veksten i pensjonskostnadene har de siste årene 
vært jevn, men likevel noe lavere enn veksten i pen-
sjonspremien. Reduksjon på amortiseringstiden fra 
15 til 10 år i 2011 har bidratt til at pensjonskostnaden 
har økt og dempet veksten i pensjonspremien. Kom-
munal- og regionaldepartementet mener at stadig 
vekst i premieavviket vil være lite bærekraftig. For å 
motvirke effekten av økt levealder, har departemen-
tet strammet inn de økonomiske forutsetningene for 
beregning av pensjonskostnaden for 2014.     

Departementet har gjort et grovt anslag som viser 
at pensjonskostnaden øker med 1,75 mrd. kroner 
for kommunesektoren i 2014 utover det som dekkes 
av den kommunale defl atoren. Anslaget er beheftet 
med betydelig usikkerhet. For primærkommunene 
må veksten i de frie inntektene dekke anslagsvis 1,4 
mrd. kroner til økte pensjonskostnader i 2014. 

67 - 79 år Over 90 år80 - 89 år

100

105

110

115

120

125

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013



37

Statlige ram
m

ebetingelser

Overslagsbevilgninger
Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak 
knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og fl yktnin-
ger
Det er forslått å redusere refusjonen kommunene 
får knyttet til barneverntiltak for denne gruppen med 
120,0 mill. kroner i 2014. Tidligere har kommunen fått 
refundert alle utgifter utover kommunal egenandel. 

Nå er det foreslått at refusjonen bare skal være 90,0 
pst. utover kommunal egenandel. For Molde kom-
mune sin del vil dette påvirke refusjon knyttet til ens-
lige mindreårige fl yktninger. Anslagsvis vil reduksjo-
nen i denne overslagsbevilgningen bli 3,0 mill. kroner 
for Molde kommune i 2014. 

 7.2  ENDRINGER I STATSBUDSJETTET (PROP. 1 S TILLEGG 1)

Den nye regjeringen la frem sine forslag til endrin-
ger i statsbudsjettet for 2014 fredag 8. november i 
tilleggsproposisjon for statsbudsjettet 2014 (Prop. 1 
S Tillegg 1).

Videre inngikk regjeringen budsjettforlik med Venstre 
og Krf som medførte ytterligere forslag til endringer. 
Budsjettforliket vil få konsekvenser for kommunens 
rammetilskudd i forhold til kapittel 7.1, samt endrin-

ger i integreringstilskuddet for fl yktninger.
Endringene var ikke spesifi sert ned på kommune-
nivå. I tabellene under er konsekvensene av endrin-
gene for Molde kommune estimert. Estimatene vil 
bli kontrollert mot endelige tall når departementet 
publiserer disse. Eventuelle avvik vil bli behandlet i 
en tidlige budsjettrevisjon i 2014. 

Endringer rammetilskudd
Defl ator økt fra 3,0 til 3,1 pst. grunnet nye anslag for prisvekst  250 300   1 222 

Økt likebehandling av ikke-kommunale barnehager  69 000   333   

Økt maksimalpris for barnehageplass  -163 000   -787  -

Ikke opptrapping mot to årlige barnehageopptak  -241 000   -1 164   

Forventet nedgang i barnehageplasser jf. økt kontantstøtte -344 000   -1 661  

Avvikle kulturskoletime i skole/SFO, fra høsten 2014  -71 100   -345  

Avvikle ordningen med gratis frukt og grønt, fra høsten 2014  -107 200   -520  

Redusert egenandel for personer på dobbeltrom  15 000   77  

Øremerking av midler til kommunalt rusarbeid  -343 000   -1 229  

Styrket tilsyn med barn i fosterhjem  15 000   69  

Sum endringer i rammetilskuddet/reduserte utgifter  -920 000   -4005
Endringer overslagsbevilgninger og øremerkede tilskudd  
Redusert overslagsbevilgning enslige mindreårige fl yktninger  -120 000 -2 500 

Økt integreringstilskudd - kompensasjon red. overslagsbev. 120 000 2 500 

Avvikling øremerket skoletilskudd fl yktning 1) -75 200 -604 

Avvikling øremerket skoletilskudd overført integreringstilskuddet 75 200 275 

Økt tilskudd ressurskrevende tjenester 214 000 1 623 

Sum overslagsbevilgninger 214 000 1 294 
Samlet konsekvens   -706 000 -2 711 

   Landet Molde 
    kommune 

  Endringer 

Forslag til endringer i statsbudsjettet fra den nye regjeringen
Konsekvenser for Molde kommune

1)  Øremerket skoletilskudd i 2013 er lagt inn i tabellen over som anslag for 2014 dersom tilskuddet fremdeles hadde vært øremerket. 

Hele 1.000
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Tabellen på forrige sider viser at Molde kommune 
vil få redusert sine overføringer med 2,7 mill. kroner 
som følge av foreslåtte endringer i statsbudsjettet. 
Rammetilskuddet vil bli redusert med 4,0 mill. kroner 
og overslagsbevilgningene vil øke med med anslags-
vis 1,3 mill. kroner for Molde kommune.

Her følger en nærmere beskrivelse av konsekven-
sene for Molde kommune.

Økt pris og kostnadsvekst – økt defl ator
Anslaget for konsumprisveksten i 2014 er oppjus-
tert. Dette fører til at anslaget for pris- og kostnads-
veksten for kommunesektoren også oppjusteres. 
Samlet defl ator for lønns- og prisvekst anslås nå til 
3,1 pst. for 2014. En økning på 0,1 pst. Det er anslått 
at dette vil øke utgiftene til primærkommunene med 
250,3 mill. kroner. Molde kommune vil dermed få 
økt sitt rammetilskudd med 1,2 mill. kroner i 2014. 
Den forventede prisveksten vil gi økte utgifter både 
på investering- og driftssiden av budsjettet, men det 
er kun rammene til drift som vil bli korrigert med 0,6 
mill. kroner. Resterende sum vil være kompensasjon 
for økte utgifter forventet på investeringssiden. 

Økt likebehandling av ikke-kommunale barnehager
Regjeringen forslår å øke minimumssatsen for 
tilskudd til ikke-kommunale barnehager til 98,0 pst. 
av kommunal sats fra 1. august 2014. Kommunene 
får bare kompensert for nye plasser opprettet etter 
2004. Totalt får Molde kommune økt sitt rammetil-
skudd med 0,3 mill. kroner. Utgiftene til Molde kom-
mune forventes å øke med 0,7 mill. kroner. 

Økt maksimalpris for barnehageplass
Det forslås å øke maksimalprisen med ytterligere 
kr. 45,- per måned til kr. 2.405,-. Dette betyr at den 
reelle prisen videreføres fra 2013. Dette gir et trekk i 
rammetilskuddet til Molde kommune på 0,8 mill. kro-
ner. Barnehageområdet trekkes tilsvarende i ramme 
og dette dekkes ved at prisen for barnehageplass 
økes. Eventuelle avvik blir dekt av barnehageområ-
det. 

Ikke opptrapping mot to barnehageopptak
Regjeringen forslår å ikke starte en opptrapping mot 
to årlige barnehageopptak. Opprinnelig fi kk Molde 
kommune økt sitt rammetilskudd med 1,2 mill. kro-
ner. Dette blir nå trukket ut igjen. 

Forventet nedgang i behovet for barnehageplasser
Regjeringen forventer at økt kontantstøtte vil gi en 
redusert etterspørsel etter barnehageplasser. Ram-
metilskuddet til kommunesektoren reduseres i tråd 
med forventet nedgang i etterspørsel. For Molde 
kommune utgjør dette 1,7 mill. kroner. Rammene til 
barnehageområdet reduseres tilsvarende.

Avvikle kulturskoletime i skole/SFO
Regjeringen forslår å avvikle ordningen med én uke-
time med kulturskoletilbud i skole/SFO på barnetrin-
net fra skoleåret 2014 - 2015. Molde kommune får 
redusert sitt rammetilskudd med 0,3 mill. kroner. 
Rammen til skoleområdet reduseres tilsvarende. 
Dette vil i tillegg få en konsekvens for kulturskolen 
som må tilpasse sin drift til redusert overføring fra 
skoleområdet.

Avvikling av ordningen med gratis frukt og grønt
Regjeringen forslår å avvikle ordningen med gratis 
frukt og grønt for skoler med ungdomstrinn fra sko-
leåret 2014 - 2015. Molde kommune vil få redusert 
rammetilskudd med 0,5 mill. kroner. 

Redusert egenandel for personer på dobbeltrom
Regjeringen foreslår å innføre redusert egenbetaling 
for beboere som mot sin vilje bor på dobbeltrom ved 
langtidsopphold fra 1. juli 2014. Kommunene vil ikke 
bli kompensert for hele inntektsbortfallet da staten 
allerede har bidratt betydelig til å redusere bruken av 
dobbeltrom. Molde kommune vil få økt sin ramme 
med 0,1 mill. kroner.

Øremerking av midler til kommunalt rusarbeid
I 2013 ble midlene til kapasitetsvekst innlemmet i 
rammetilskuddet. Regjeringen forslår nå at dette 
igjen blir et øremerket tilskudd. Molde kommune blir 
trukket 1,2 mill. kroner i rammetilskudd. Rammene 
til ressurstjenesten og helsetjenesten blir trukket 
tilsvarende. Det er usikkert hvor mye Molde kom-
mune vil få i øremerket tilskudd, men det bemerkes 
at Molde kommune fi kk en reduksjon på 1,5 mill. 
kroner når tilskuddet ble innlemmet i 2013. 

Styrket tilsyn med barn i fosterhjem
Regjeringen ønsker å fremskynde endringene om 
tilsyn med barn i fosterhjem fra 15. juli til 1. februar 
2014. Molde kommune får økt sitt rammetilskudd 
med 0,1 mill. kroner. Rammene til barneverntjenes-
ten økes tilsvarende.

Reduksjon i refusjon til barneverntiltak for enslige, min-
dreårige fl yktninger og økt integreringstilskudd
I opprinnelig forslag til statsbudsjett var det foreslått 
at kommunene skulle få redusert sin refusjon, utover 
kommunal egenandel, fra 100,0 til 90,0 pst. i 2014. 
Den nye regjeringen forslår at refusjonen reduseres 
ytterligere med 10,0 pst. til 80,0 pst. I budsjettforliket 
ble den siste reduksjonen benyttet til å øke integre-
ringstilskuddet tilsvarende. Anslagsvis vil dette føre 
til at Molde kommune får redusert sin refusjon, gjen-
nom denne overslagsbevilgningen, med ytterligere 
2,5 mill. kroner i 2014. Nye satser for integreringstil-
skudd er ikke kjent, men det legges til grunn at dette 
tilsvarer 2,5 mill. kroner i økte inntekter for Molde 
kommune.
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Forenkling integreringstilskuddet
Regjeringen foreslår å forenkle integreringstilskudds-
ordningen ved å avvikle det øremerkede skoletilskud-
det til fl yktninger og øke integreringstilskuddet med 
tilsvarende beløp. Målt mot fjorårets øremerkede til-
skudd vil inntektene reduseres med 0,3 mill. kroner. 

Økt tilskudd ressurskrevende tjenester
Forslaget om å redusere kompensasjonsgraden fra 
80 til 77,5 pst. i opprinnelig forslag til statsbudsjett er 
reversert. Dette utgjør 1,6 mill. kroner i økte inntek-
ter for Molde kommune. 

7.3  SAMHANDLINGSREFORMEN

Samhandlingsreformen ble innført 1. januar 2012. 
Reformen har sin hovedforankring i ny lov om 
kommunale helse- og omsorgstjenester og lov om 
folkehelsearbeid. 

Reformen utfordrer i større grad kommunene til 
å ta imot pasienter som er ferdigbehandlet i spe-
sialisthelsetjenesten, og dermed klassifi sert som 
utskrivningsklare. Kommunene får betalingsplikt for 
utskrivningsklare pasienter fra og med varslingsdag, 
mot tidligere ti dager etter varsling. Betalingsbeløpet 
per døgn ble i 2013 satt til kr. 4.125,-. Dersom denne 
satsen blir justert med kommunal defl ator for 2014, 
vil ny sats bli kr. 4.250,-.  

Den største endringen som følger av samhandlings-
reformen er imidlertid medfi nansieringsordningen, 
som innebærer at kommunene må betale en andel 
for alle med en medisinsk diagnose (det gjøres noen 
få unntak) som blir innlagt på sykehus, eller på an-
nen måte behandlet av spesialisthelsetjenesten. På 
sikt er det meningen at ordningen skal inkludere alle 
diagnosegrupper, også psykiatri og rusbehandling. 
Denne delen av reformen har en betydelig større 
økonomi i seg enn endringen i betaling for utskriv-
ningsklare pasienter. Før 2012 var det slik at driften 
av sykehusene ble fi nansiert med 60 pst. tilskudd 
fra eier (helseforetakenes basisfi nansiering) og 40 
pst. fra staten gjennom ordningen med innsatsba-
sert fi nansiering (ISF). ISF-andelen fra staten er nå 
redusert til 20 pst. ved at halvparten er overtatt av 
kommunene. 

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

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

Egentlig var dette i oppstartsfasen det man kaller et 
”nullsumspill”, når en ser det i et nasjonalt makroø-
konomisk perspektiv. Imidlertid fordeles midlene til 
kommunene etter andre kriterier enn det faktiske 
forbruk av sykehustjenester. Det kan derfor skje at 
noen kommuner får tildelt mer i rammeøkning enn 
hva de vil måtte betale for sine innbyggeres syke-
husopphold. Likeså vil det være kommuner hvor det 
motsatte kan skje. Molde kommune ser så langt 
ut til å havne i denne siste gruppen. For å kompen-
sere for dette ble det, i tillegg til innføring av egen 
delkostnadsnøkkel i inntektssystemet, også innført 
en treårig kompensasjonsordning. Ordningen gir 
de kommunene som er underfi nansiert et tilskudd 
etter særskilt fordeling. Molde kommune er én av 
kommunene som får dette tilskuddet. I 2014, som 
er det siste året med denne kompensasjonen, får 
Molde kommune 7,3 mill. kroner i kompensasjon. 
Delkostnadsnøkkelen for samhandlingsreformen gir 
Molde kommune 33,1 mill. kroner i 2014. Det betyr 
at Molde kommune blir kompensert totalt med 40,4 
mill. kroner i 2014 til medfi nansieringsordningen og 
utskrivningsklare pasienter.  Det er vanskelig på nå-
værende tidspunkt å mene noe sikkert om dette vil 
dekke de utgiftene kommunen faktisk får i 2014. 

Molde kommune søkte i 2013 om å få tilskudd til å 
starte opp tilbud om døgnopphold for personer med 
behov for øyeblikkelig hjelp. Molde kommune ble 
ikke prioritert innenfor de rammene som var til dette 
2013. Molde kommune forventer dermed at kom-
munen får tilskudd til å etablere dette tilbudet i 2014. 
Det er Helsedirektoratet og Helseforetaket som vil 
yte tilskuddet til kommunen når dette tilbudet blir 
etablert. 
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 8.  Rammebetingelser for Molde kommune
8.1 RAMMESAK OG POLITISKE SIGNAL TIL BUDSJETTPROSESSEN
Som tidligere år ble det også i 2013 gjennomført en 
dialogprosess mellom politisk og administrativt nivå. 
Også i år hadde formannskapet rollen som politisk 
dialogkomite. Møtene ble gjennomført i forlengelsen 
av åpne formannskapsmøter med siste møte den 5. 
november. 

Samlet ble det for året gjennomført 4 dialogmøter 
hvor følgende tema har blitt gitt særlig fokus:

• Møte 1 den 16. april: Rammer for den kommu-
nale tjenesteproduksjonen i 2014

• Møte 2 den 17. september: Budsjettrevisjon II for 
2013

• Møte 3 den 22. oktober: Statsbudsjettets virk-
ning for Molde kommune

• Møte 4 den 5. november: Presentasjon av råd-
mannens budsjettskisse

Foruten formannskapets faste medlemmer deltok 
rådmannen og økonomisjefen i alle dialogmøtene. 
Kommunalsjefene og personal- og organisasjonssje-
fen deltok i enkelte av møtene. Hovedtillitsvalgte var 
også inviterte til å delta i møtene gjennom ordinær 
innkalling til formannskapsmøtene. 

Med bakgrunn i denne dialogprosessen og igangset-
tingen av den administrative budsjettprosessen for 
2014 i mai/juni 2013, ble rammesaken som tok for 
seg budsjettrammene for 2014 og planperioden 2014 
– 2017 lagt frem for kommunestyret til behandling i 
september. 

8.2 BEREGNING AV RAMMER FOR MOLDE KOMMUNE
Det vises til kapittel 7 hvor kommunens inntektsfor-
utsetninger hva gjelder statsbudsjettet er beskrevet. 
I dette kapitlet for rammebetingelser, beskrives de 
totale inntektsanslag for Molde kommune. Med 
bakgrunn i disse totale inntektsanslagene, er det be-
regnet driftsrammer for den enkelte avdeling, enhet 
og kommunalt foretak.

De økonomiske rammene for avdelinger, enheter og 
kommunale foretak i 2014 er i hovedsak basert på 
økonomiplanens forutsetninger. Ut over dette har de 
enkelte rammer blitt redusert med fra 0,5 – 1,0 pst. 
for å styrke kommunens felles IKT-funksjon. I tillegg 
er i hovedsak vedtatte endringer ved budsjettrevisjon 
I og II i 2013 innarbeidet i rammene for 2014 i den 
grad det er naturlig at de videreføres. Manglende 
økonomisk effekt av vedtatte tiltak innen skole og 
pleie og omsorg for 2013 på 14,8 mill. kroner, har 
bidratt til en utfordrende budsjettprosess også i år. 
Forventet bortfall av aksjeutbytte fra Istad AS på 15,0 
mill. kroner i 2014 har doblet denne utfordringen. 
Rammesaken, som var oppe til politisk behandling 
i september, synliggjorde denne gangen behovene 
ute i avdelinger, enheter og foretak som de økono-
miske rammene for 2014 var istand til å dekke. Fo-
kus på de udekte behovene og tiltakene kommunen 
ikke hadde ressurser til å dekke, var denne gangen i 
all hovedsak fjernet fra rammesaken. 

Kompensasjon for økte lønnsutgifter i 2014, ut over 
det som skal dekkes gjennom indeksregulering av 

avdelingenes/enhetenes egne inntekter, er lagt i 
en felles lønnspott med unntak av lønnsoverhenget 
fra sentralt oppgjør i 2013 som er tillagt rammene 
til den enkelte avdeling/enhet. Den totale økningen 
i lønnsutgifter er beregnet ut ifra statsbudsjettets 
forutsetninger som tilsier en årslønnsvekst på 3,5 
pst. fra 2013 til 2014.

Det er i rammen for 2014 budsjettert med 14,1 pst. 
arbeidsgiveravgift. Arbeidsgivers andel av pensjons-
kostnaden i Molde Kommunale Pensjonskasse og 
KLP er budsjettert med 15,2 pst., og for pedagogisk 
personell budsjetteres det med 11,2 pst. pensjons-
kostnad i Statens Pensjonskasse. Det vises til eget 
avsnitt som omhandler pensjoner (9.1).

Det er i rammene gitt kompensasjon for generell 
prisstigning fra 2013 til 2014 med 2,4 pst. på utvalgte 
arter, noe som samsvarer med forutsetningene i 
forslaget til statsbudsjett. Det er også i noen tilfeller 
kompensert for spesiell prisstigning. Anslaget for 
lønns- og prisvekst (defl atoren) i forslaget til stats-
budsjett, inneholder også prisvekst på investeringer. 
Dette innebærer at lønnsandelen i defl atoren er langt 
mindre enn hva som er tilfelle i Molde kommune. 
Lønnsandelen som ligger i defl atoren er 62,5 pst. 
mens lønnsandelen i Molde kommune i opprinnelig 
budsjett for 2013 er ca. 71,5 pst. Dette medfører en 
betydelig underkompensasjon av lønns- og prisvekst 
i de frie inntektene.
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Regjeringens forslag til skattevedtak, medfører en 
reduksjon i forhold til dagens skattøre med 0,2 pst. 
Skattøret som i 2013 var på 11,6 pst. Blir derfor i 
budsjettet for 2014 redusert til 11,4 pst. Med dette 
holdes skatteinntektenes andel av de totale frie 
inntektene fortsatt på ca. 40 pst., samtidig som 
merskatteveksten for 2013 i forhold til RNB ikke 
videreføres inn i 2014. Det er forutsatt i statsbudsjet-
tet for 2014 at den siste økningen i anslaget over 
skatteinntektene for 2013 på 1,45 milliarder kroner 
for primærkommunene ikke videreføres i 2014. 
Statsbudsjettets forutsetninger er lagt til grunn for 
Molde kommunes anslag på skatteinntekter for 2014 
med et tillegg på 10,0 mill. kroner for alle år i planpe-
rioden. 

I økonomiplanperioden er driftsnivået i 2013 i det alt 
vesentlige videreført, men korrigert for nye tiltak og 
kjente endringer i inntekter og utgifter. 

Inntektsforutsetninger ut over frie inntekter
De såkalte frie inntektene kommunen mottar i form 
av skatteinntekter og rammetilskudd, er i statsbud-
sjettet kompensert for forventet lønns- og prisvekst 
(defl atoren). Det aller meste av kommunens utgifter 
må justeres minst tilsvarende lønns- og prisveksten. 
Det er derfor en klar forutsetning at alle inntekter 
ut over de frie inntektene må justeres tilsvarende. 
Konsekvensen av ikke å gjøre dette er at prisen på 
tjenester med videre går ned. Ved avsetning til lokal 
lønnspott forutsettes det derfor at disse inntektene 
justeres opp med 3,0 pst. som tilsvarer forventet 
kommunal defl ator. Beløpet er trukket i enhetenes 
rammer og tillagt den sentrale lønnspotten. Avdelin-
ger, enheter og foretak forpliktes dermed til å sørge 
for at nødvendig indeksregulering av inntektene i 
form av betalingssatser med videre blir gjennomført.

Innbyggertilskudd -558 557 -594 678 -598 214 -598 214 -598 214

Utgiftsutjevning 50 191 58 725 58 815 58 815 58 815

Korreksjon statlige/private skoler -4 882 -5 451 -2 475 -2 475 -2 475

Overgangsordninger/INGAR 1 506 1 602 

Saker med særskilte fordelinger    -1 065 -1 065 -1 065 -1 065

Skjønnsmidler -250 -200 -200 -200 -200

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

Kompensasjon for samhandlingsreformen -7 072 -7 284 

Netto inntektsutjevning -948 4 800 4 800 4 800 4 800

Sum rammetilskudd -521 312 -544 851 -539 639 -539 639 -539 639

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Rammetilskudd 2014 - 2017
Faste 2014 priser i hele 1.000
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Skatteinntekter -639 067 -676 330 -676 330 -676 330 -676 330

Rammeoverføringer -521 609 -544 851 -539 639 -539 639 -539 639

Endringer i rammetilskudd jf. endringer i statsbudsjettet  4 005 4 005 4 005 4 005

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

Overført rammetilskudd til Tøndergård skole  943 943 943 943 943

Eiendomsskatt til 3,6 promille -69 405 -77 786 -87 004 -97 145 -108 299

Inv. bidrag R-97 (skoleanlegg) -941 -895 -877 -825 -777

Rentekompensasjon skole -2 177 -2 135 -2 047 -1 882 -1 717

Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger og sjukeheimer -6 266 -6 110 -6 050 -5 991 -5 932

Rentekompensasjon kirkebygg -416 -397 -388 -370 -351

Rentekompensasjon Glomstua og Tollero omsorgsboliger  
(overføres til Molde Utleieboliger KF) -589 -540 -500 -460 -420

Kompensasjon for egne MVA-investeringer -10 241    

MVA-kompensasjon fra andre selskap (inkl. investeringsmoms
fram til 1. januar 2014) -26 046 -1 600 -1 600 -1 600 -1 600

Toppfi nansiering ressurskrevende tjenester -46 412 -51 937 -51 937 -51 937 -51 937

Integreringstilskudd fl yktninger -41 831 -59 726 -59 726 -59 726 -59 726

Vertskommunetilskudd asylmottak -651 -671 -671 -671 -671

Aksjeutbytte Istad AS   -10 000 -10 000 -10 000

Kalkulatoriske posteringer -4 831 -5 534 -5 405 -5 405 -5 405

Konsesjonskraft -200 -200 -200 -200 -200

Sum inntekter -1 373 738 -1 427 765 -1 441 426 -1 451 233 -1 462 057

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Inntektsrammer Faste 2014 priser i hele 1.000

8.3 TOTALE INNTEKTSRAMMER FOR PERIODEN 2014 - 2017

Kommentarer til ulike generelle inntektsposter
Forventet økning i skjønnsmidler
Fylkesmannen i Møre og Romsdal har holdt tilbake 
en andel av kommunenes skjønnsmidler som er 
tiltenkt blant annet ressurskrevende tjenester til 
brukere over 67 år. For 2012 fi kk Molde kommune 
4,5 mill. kroner i skjønnsmidler til dette formålet med 
bakgrunn i kommunens utgifter i 2011. Fylkesman-
nen har nå utøvet skjønnet for 2013 og tildelt Molde 
kommune et tilskudd på «bare» 1,8 mill. kroner. Det 
gjenstår å få klarhet i årsaken til denne betydelige 
reduksjonen, men med årets tildeling som bakteppe, 
blir samme beløp lagt til grunn i kommende planpe-
riode. 

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

den delen som vedrørte Tøndergård skole. Molde 
kommune mottok med andre ord et forhøyet ram-
metilskudd også på vegne av de øvrige kommunene 
som deltar i samarbeidet. Det som imidlertid har 
skjedd i ettertid er ikke minst at pensjonskostnaden 
har økt betydelig uten at Molde kommune gjennom 
statlige overføringer er kompensert for dette. Det 
foreslås derfor at budsjettert beløp for 2013 videre-
føres med samme beløp for kommende planperiode 
og at det innledes samtaler med Tøndergård skole 
om fremtidig kompensasjon 

Eiendomsskatt
Det forutsettes oppkrevd 90,8 mill. kroner i eien-
domsskatt i 2014. Med bakgrunn i forventet bortfall 
av aksjeutbytte i Istad AS i 2014, blir skattesatsen for 
dette året satt til 4,2 promille. I 2014 og for resten 
av planperioden er satsen nedjustert igjen til dagens 
nivå på 3,6 promille av takst. Ut over dette er skat-
tetakstene fra 2014 og utover i planperioden opp-
skrevet med 10,0 pst. årlig. Dette kommer i stedet 
for en eventuell omtaksering som også hadde vært 
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en mulighet, men svært lite ønskelig. Forutsetningen 
om at eiendomsskatt kan skrives ut i hele kommu-
nen, ligger til grunn for budsjettet.

Investeringsbidrag R-97
Dette er kompensasjon av renter og avdrag i forhold 
til investeringer knyttet til 6-årsreformen, og behovet 
for utvidelse av skolebygg i den forbindelse. 

Kompensasjonstilskudd
Tilskuddsordningen for bygging av omsorgsboliger 
og omsorgssenterplasser har, foruten oppstartings-
tilskuddet, et eget kompensasjonstilskudd for renter 
og avdrag. Tilskuddet utbetales over 30 år og inklu-
derer en rentegodtgjørelse tilsvarende Husbankens 
til en hver tids fl ytende rente. 

På denne posten er det også budsjettert et beløp 
som gjelder rentekompensasjon for skoleanlegg. 
Molde kommune hadde tidligere en investerings-
ramme på 62,0 mill. kroner til dette formålet som 
ble benyttet fullt ut. I statsbudsjett for 2009 ble det 
lansert en ny skolepakke. Kommunens andel av en 
ramme på totalt 15,0 mrd. kroner fordelt over 8 år 
ble på 59,7 mill. kroner som i sin helhet er benyttet 
ved byggingen av nye Bekkevoll ungdomsskole. I 
budsjettet for 2014 er det lagt inn forutsetning om 
full kompensasjon etter denne ordningen.
Det er også innført en egen rentekompensasjonsord-
ning for kirkebygg. Ved utgangen av regnskapsåret 
2013, vil grunnlaget for Molde kommunes kompen-
sasjon være investeringer i kirkebygg på totalt 19,9 
mill. kroner. Kompensasjonen tilsvarer renter for et 
serielån i Husbanken med 20 års løpetid med den til 
en hver tid gjeldende fl ytende rente. 

Det er budsjettert med kompensasjonstilskudd knyt-
tet til Glomstua bofellesskap og Tollero omsorgsboli-
ger. Dette er prosjekter som i sin tid ble gjennomført 
av Molde Utleieboliger KF. Rammene til nye Molde 
Eiendom KF er for 2014 kompensert tilsvarende den 
kompensasjonen kommunen mottar fra Husbanken 
for disse to prosjektene.

Merverdiavgiftskompensasjon
Fra og med 2014 vil all kompensert moms på inves-
teringer bli ført direkte i investeringsbudsjettet. Kom-
munen forventer å motta 1,6 mill. kroner i moms-
kompensasjon fra drift av kommunale foretak m.v. 
I budsjettet for 2014 blir all moms på investeringer 
benyttet til å fi nansiere investeringer for derigjennom 
å redusere behovet for låneopptak.
 

Toppfi nansiering ressurskrevende tjenester
Staten har en tilskuddsordning til kommunene når 
det gjelder å dekke utgifter til ressurskrevende 
tjenester. Tidligere var dette noe som ble vurdert 
skjønnsmessig av fylkesmannen. Ressurskrevende 
tjenester i 2014 er defi nert som pleietjenester gitt til 
en enkeltperson med et ressursbehov ut over 
kr. 1.010.000,-. Innslagspunktet i 2013 var på 
kr. 975.000,-. Gjennom ordningen dekker staten 80,0 
pst. av kommunens utgifter ut over innslagspunktet. 

Det er i hovedsak sterkt funksjonshemmede, psy-
kisk utviklingshemmede og personer med psykiske 
lidelser under 67 år som utgjør brukergruppen som 
omfattes av tilskuddsordningen. Bruttoutgiftene til 
tiltakene budsjetteres på den enkelte enhet mens 
statstilskuddet budsjetteres som en kommunal 
fellesinntekt. I budsjettforslaget for 2014 er det lagt 
til grunn en inntekt på 51,9 mill. kroner. Tilskuddet 
videreføres på dette nivået i resten av planperioden. 

Integreringstilskudd fl yktninger
Flyktningetjenesten er fra 2009 organisert som en 
del av kommunens virksomhet som foruten sosial-
tjenesten inngår i NAV-samarbeidet. Kommunestyret 
forutsetter et bredt samarbeid mellom ulike kommu-
nale virksomheter ved bosetting av nye fl yktninger. 
Sentrale aktører i dette arbeidet er Molde Eiendom 
KF, Molde voksenopplæringssenter, skolene, barne-
hagene, sosialtjenesten NAV, barneverntjenesten og 
informasjons- og serviceavdelingen. 

I budsjettet for 2014 og resten av planperioden er det 
forutsatt at kommunens samlede utgifter til boset-
ting og integrering av fl yktninger er 14,5 mill. kroner 
mindre enn integreringstilskuddet. I dette ligger at 
de største utgiftene til integrering av fl yktninger må 
tilskrives mottaksårene, mens de siste årene av inte-
greringsperioden på 5 år vil gi et positivt økonomisk 
bidrag. 

Vertskommunetilskudd asylmottak
Inntektsført vertskommunetilskudd er den andelen 
av tilskuddet som allerede er disponert til å dekke 
opprettede stillingsandeler som helsesøster m.v. 
Tilskuddet for 2014 oppjusteres med en defl ator på 
3,0 pst.

Kommunestyret vedtok i sak 117/13 i møte 12. desember at eiendomskatten i 2014 skal skrives ut med 
samme promille som i 2013 (3,6 promille).

Kommunestyret vedtok i sak 117/13 i møte 12. desember økte skjønnsmidler med 2,2 mill. kroner.

Kommunestyret vedtok i sak 116/13 i møte 12. desember at utbytte fra Istad AS reduseres årlig i planperio-
den 2015 - 2017 til 10,0 mill. kroner.
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Aksjeutbytte fra Istad AS
Med bakgrunn i regnskapsresultatet i selskapet for 
2012, besluttet Istad AS å ikke dele ut utbytte i 2013. 
Tabellen under viser kommunens budsjettmessige 
forventning om utbytte og det virkelige utbyttet som 
er mottatt det enkelte år: 

Kommunens eierandel i Istad AS er på 34 pst. Sel-
skapet ble i år 2000 priset til over 1,0 mrd. kroner. I 
økonomiplanperioden 2014 – 2016 vedtatt i desem-
ber 2012, ble det lagt inn forventning om utbytte på 
15,0 mill. kroner hvert år eller 3,0 – 4,4 pst. avkast-

ning av anslått verdi på aksjene forutsatt at kom-
munens eierandel blir priset i området 340,0 – 500,0 
mill. kroner. Med bakgrunn i signaler fra selskapet, 
tyder mye på at utbyttet utbetalt i 2014 kan komme 
til å utebli også for dette året. For ikke å basere drif-
ten for 2014 på urealistiske inntektsforutsetninger, 
er forventningen til utbytteutbetaling i 2014 satt til 
0. For resten av planperioden forutsettes 15,0 mill. 
kroner i årlig utbytte.  Med bakgrunn i disse tallene 
og den store usikkerheten dette medfører i kommu-
nens budsjetter, må kommunens eierskap i Istad AS 
vurderes med tanke på alternativ plassering av en 
betydelig kapital.

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

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

Forventet og mottat avkasting fra Istad AS

Budsjettår Forventet 
avkastning 
opprinnelig 

budsjett

Mottat 
avkastning

Avvik

2007  16 000   9 525   -6 475 
2008  10 200   9 525   -675 
2009  21 465   15 308   -6 157 
2010  15 300   6 804   -8 496 
2011  15 300   10 205   -5 095 
2012  10 200   5 100   -5 100 
2013  5 100      -5 100 
2014  15 000        -15 000 
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9.1 BUDSJETTBALANSERING

 9.  Driftsbalanse og utfordringer i perioden

Etter kommuneloven skal det utarbeides et års-
budsjett og en økonomiplan i balanse. I dette ligger 
å synliggjøre de inntekter og utgifter kommunen 
genererer i løpet av perioden og ut i fra disse vise at 
kommunen har økonomiske muligheter til å gjen-
nomføre planlagte oppgaver.

Molde kommune bør ha en langsiktig strategi for å 
bygge opp reserver for å takle uforutsette hendelser 
i driften og for å ha egenkapital til investeringer. I og 
med at kommunen står overfor betydelige økono-
miske utfordringer i forhold til at inntektene ikke er 
tilstrekkelige til å dekke utgiftsbehovet, er målset-
tingen at denne strategien gradvis blir realisert i 
løpet av kommende planperiode. Den umiddelbare 
utfordringen kommunen nå står overfor, er at resul-
tatprognosene i tertialrapporten per 31. august 2013 
viser et underskudd for året på ca. 21,8 mill. kroner. 
Dette viser at kommuneorganisasjonen ikke har nådd 
alle målsetningene i det svært stramme kommune-
budsjettet for 2013. Rådmannen har betydelig fokus 
på å redusere det prognostiserte underskuddet for 
2013 til et absolutt minimum. Budsjettrevisjonene 
som ble gjennomført i juni og oktober bidro også til å 
bedre årets resultatprognoser vesentlig.

Netto driftsresultat er den primære indikatoren for 
økonomisk balanse i kommunesektoren. Indikatoren 
er lett å tolke i og med at negativt netto driftsresultat 
innebærer at formuen reduseres. Et netto driftsre-
sultat lik null vil også over tid redusere kommunens 
formue i den forstand at en økende andel av realkapi-
talen etter hvert vil bli lånefi nansiert. Samtidig vil det 
være viktig å vurdere utviklingen i netto driftsresultat 
over en periode på fl ere år. Teknisk Beregningsut-
valg for kommunal og fylkeskommunal økonomi har 
beregnet hva netto driftsresultat bør utgjøre i pst. av 
totale driftsinntekter. Utvalgets beregninger indikerer 
at netto driftsresultat bør utgjøre minst 3,0 pst. av 
totale driftsinntekter i kommunene dersom kommu-
nesektorens formue skal bevares. Et positivt resultat 
i denne størrelsesorden er nødvendig for å oppnå en 
sunn og god økonomi over tid. Et slikt resultat har 
som mål at kommunen kan egenfi nansiere en større 
del av sine investeringer og bedre møte svingninger 
og uforutsette hendelser i årene som kommer. Dette 
vil si at Molde kommune bør ha et positivt netto 
driftsresultat på ca. 50,0 mill. kroner i 2014. I hele 
den kommende planperioden er dette nivået umu-
lig å oppnå uten gjennomføring av svært dramatiske 
tiltak. Dette er allikevel ikke til hinder for at målet om 

overskudd i budsjettert netto driftsresultat på sikt 
står ved lag.

Av særlig store utfordringer i kommende planperiode 
som vil kunne bety betydelige merutgifter for kom-
munen kan nevnes:

• Regnskapsprognosene for 2013 varsler per 2. 
tertial et forventet negativt resultat på 21,8 mill. 
kroner. Etter dette har ekstra skjønnsmidler fra 
fylkesmannen bidratt til å forverre dette bildet 
med 2,2 mill. kroner samtidig som skatteinntek-
tene ved utgangen av oktober viser en mindre-
inntekt i forhold til budsjett på 3,4 mill. kroner.

• Utskrivningsklare pasienter har påført kommu-
nen store budsjettoverskridelser de siste årene. 
I budsjettrammene for 2014 og kommende 
planperiode, er utgiftene økt i tråd men bud-
sjettrevisjonene for 2013. Dette betyr at det for 
2014 er innlagt 4,0 mill. kroner til formålet. Dette 
er sannsynligvis også for lite, da en stor del av 
merforbruket ute på omsorgssentrene skyldes 
overbelegg grunnet mottak av utskrivningsklare 
pasienter fra sykehus.

• Moldebadet ble satt i drift i april 2010. Morsel-
skapet dekker nå kapitalutgiftene på foretakets 
lån samt renter av forskutterte spillemidler. Sam-
tidig er det i budsjettet for 2014 forutsatt at mor-
selskapet dekker foretakets underskudd for 2012 
med 2,4 mill. kroner. Foretaket har rapportert en 
negativ årsprognose også i 2013 på anslagsvis 
1,0 mill. kroner og hevder driftsrammene er for 
knappe. Dette er og blir en stor økonomisk ut-
fordring i første rekke for foretaket men når det 
ender med at morselskapet må dekke foretakets 
underskudd gjennom kutt i egen tjenesteproduk-
sjon, er det Molde kommune som må fi nne den 
bærekraftige fremtidige løsningen.

• Kommunens konfl ikt med BUF-etat har ennå ikke 
funnet sin løsning.  Ved utgangen av juni 2013 
var kommunens totale brutto fordring kommet 
opp i 34,2 mill. kroner. Per 31. desember 2012 
hadde kommunen en netto fordring på BUF-
etat på 15,3 mill. kroner. Saken har nå vært til 
behandling i tingretten hvor utfallet var negativt 
for kommunen. Saken er anket til høyere rettsin-
stans. Det forventes derfor en snarlig avklaring 
på denne konfl ikten som i verste fall kan gi en 
betydelige økonomisk belastning for Molde kom-
mune. 
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(1)  Renteutgifter er budsjettert med 2,8 pst. i 2014 og økes til 3,25 pst. i 2015  og med 0,5 pst. hvert år i resten av planperioden
(2)  Avdrag på nye lån er forutsatt til kr. 0 inntil året etter at investeringen er gjennomført.
Renter og avdrag er i planperioden defl atert med 3,0 pst. (dvs. at kostnadene er redusert som følge av at alle andre priser oppgis i 2014 priser, mens 
rente- og avdragskostnadene vil bli “lettere å bære” med verdien av defl atoren i perioden)
(3)  For nærmere oversikt over rammene til kommunale foretak se kapitlet som omhandler kommunale foretak

Det som er nevnt over bare understreker stramheten 
i budsjettopplegget for 2014. Det vil bli særdeles vik-
tig å holde igjen i forhold til økning i utgifter dersom 
mulighetene skulle by seg gjennom ekstrainntekter 
og lignende.  Dersom det mot formodning skulle 

oppstå et slikt handlingsrom, bør det umiddelbart 
settes av til å møte noen av utfordringene som er 
nevnt over. Noen av disse vil helt sikkert slå til og 
utløse til dels betydelige utgifter for kommunen. 

Netto driftsutgifter fordelt på avdelinger og enheter 1 193 486 1 217 569 1 210 473 1 209 083 1 209 933

Årslønnsvekst avsatt til lønnspott med 3,5 pst. 761 35 332 35 332 35 332 35 332

Besparelse pensjonskostnader inkludert arbeidsgiveravgift -18 131 -10 945 -10 945 -10 945 -10 945

Investeringer i IKT skal gi en produktivitetsvekst på 0,5 pst. 
i planperioden   -6 000 -12 000 -18 000

Kostnader til avtalefestet pensjon (AFP)  4 600 4 700 4 700 4 700 4 700

Netto driftsutgifter inkludert årslønnsvekst og pensjon 1 180 716 1 246 656 1 233 560 1 226 170 1 221 020

Kommunale foretak og andre     
Molde Eiendom KF (3) 49 707 54 892 54 902 54 862 54 822

Moldebadet KF (3) 13 040 9 420 6 915 6 820 6 705

Kirkelig fellesråd 9 323 9 217 9 212 9 209 9 207

Sum driftsutgifter 1 252 786 1 320 185 1 304 589 1 297 061 1 291 754

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Driftsutgifter Faste 2014 priser i hele 1.000

Inntekter  -1 373 738 -1 427 765 -1 441 426 -1 451 233 -1 462 057

Driftsutgifter 1 252 786 1 320 185 1 304 589 1 297 061 1 291 754

Brutto driftsresultat -120 952 -107 579 -136 837 -154 172 -170 303

Renter (1) 30 294 36 683 43 764 53 476 60 370

Avdrag (2) 63 621 69 560 70 524 71 916 71 502

Netto fi nansutgifter 93 915 106 243 114 288 125 392 131 871

Netto driftsresultat -27 037 -1 336 -22 549 -28 780 -38 431

Fond bruk/avsetning     
Avsetning til disposisjonsfond 6 009  16 549 16 780 20 431

Disp. av tidligere års ikke disponerte overskudd -1 258    

Bruk av disposisjonsfond -5 827    

Overføring av investeringsmoms til investeringsregnskapet
 som følge av ny forskrift. Overføringen gjøres med 80 pst. i 
2013. Opphører i 2014 og føres direkte i investeringsregnskapet. 28 114    

Andre     

Delvis inndekking av forventet underskudd 2013  1 336

Resultat (udisponert) 0 0 -6 000 -12 000 -18 000

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Driftsbalanse for budsjett og økonomiplan 2014- 2017 Faste 2014 priser i hele 1.000

Kommunestyret vedtok i sak 117/13 i møte 12. desember at investeringer i IKT skal gi en samlet årlig 
produktivitetsvekst på 0,5 % for 2015, 2016 og 2017. Rådmannen fordeler produktivitetsforbedringene på 
aktuelle avdelinger/enheter med en bedret driftsbalanse i 2015 på 6,0 mill. kroner, 12,0 mill. kroner i 2016 
og 18,0 mill. kroner i 2017.
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Kommentarer til ulike balanseringsposter
Driftstilskudd til Molde Eiendom KF
Driftstilskuddet til Molde Eiendom KF behandles på 
lik linje med enheter i Molde kommune. Se tabell i 
kapittel 18 Molde Eiendom KF drift. I rammene er 
det lagt inn forventninger til økonomisk bidrag til 
morselskapet fra boligutleievirksomheten i de kom-
mende årene som beløper seg til 1,5 mill. kroner 
per år (avkastning av kapital). Foretaket vil også i 
de kommende årene være særdeles avhengig av at 
rentenivået forblir lavt.

Driftstilskudd til Moldebadet KF
Det ligger nå inne forutsetning om at morselskapet 
skal dekke samlede kapitalkostnader på foretakets 
lånegjeld samt forskutterte spillemidler med sam-
let 7,5 mill. kroner i 2014. I tillegg er det i 2014 lagt 
inn forutsetning om at morselskapet gir et tilskudd 
til foretaket på 2,4 mill. kroner som foretaket skal 
benytte til å dekke sitt underskudd for 2012. Videre 
forutsettes det at foretaket selv dekker alle kapital-
kostnader av nye investeringer som gjennomføres 
ved anlegget ut over den opprinnelige investeringen 
ved realiseringen av bygget. Dette innebærer at fore-
taket selv må sørge for driftsmessig balanse ut over 
det som kommunen dekker av kapitalutgifter. 

Lokal lønnsreservepott
Det er beregnet en sentral lønnsreservepott som 
skal dekke lønnsoppgjøret som kommer i 2014. For 

ordens skyld gjøres oppmerksom på at dette er et 
hovedoppgjør i kommunal sektor. Avsetningen er 
basert på at lønnsoppgjøret samsvarer med de 3,5 
pst. som er anslått i forslaget til statsbudsjett. Det 
er også lagt inn forutsetning om at ulike kommunale 
gebyrer, brukerbetalinger, avgifter med videre jus-
teres for forventet lønns- og prisvekst for på denne 
måten å delfi nansiere økningen i lønnsutgifter. Dette 
bidraget er trukket i enhetenes rammer. Dette betyr 
at resultatet av lønnsoppgjøret for 2013 fullt ut vil bli 
kompensert i enhetenes rammer. Beregnet lønnso-
verheng fra 2013 til 2014, er allerede delvis kompen-
sert i enhetenes rammer.

Pensjonskostnader – avtalefestet pensjon
Kommunens pensjonskostnader er for 2014 budsjet-
tert i alle avdelinger og enheter med 15,2 pst. av all 
pensjonsgivende inntekt med unntak av pensjon 
for lærere som er tilsluttet Statens Pensjonskasse 
hvor pensjonskostnaden er satt til 11,2 pst. Molde 
kommune etablerte fra 1. januar 2008 egen kommu-
nal pensjonskasse. Sykepleierne er fortsatt pliktige 
medlemmer i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) 
mens lærerne er tilsluttet Statens Pensjonskasse. 
Storebrand er forretningsfører for Molde Kommunale 
Pensjonskasse.

I kommende planperiode legges følgende forutset-
ninger til grunn for budsjettert pensjonskostnad.

For mye belastet enhetene i opprinnelig budsjett for 2013 -5 931 -5 931 -5 931 -5 931

Ytterligere innsparing jf. budsjettrevisjon I - k-sak 47/13 -3 800 -3 800 -3 800 -3 800

Ytterligere innsparing jf. budsjettrevisjon II - k-sak 82/13 -8 400 -8 400 -8 400 -8 400

Redusert pensjonskostnad jf. revidert budsjett 2013 -18 131 -18 131 -18 131 -18 131

Forventet økning i pensjonskostnader i 2014 på 1,4 milliarder
kroner for en samlet kommunesektor ut over det som dekkes
av den kommunale defl atoren 7 186 7 186 7 186 7 186

Reduksjon pensjonskostnad fellesområdet -10 945 -10 945 -10 945 -10 945

   2014 2015 2016 2017
   Budsjett   Økonomiplan

Forutsetninger for budsjettert pensjonskostnad Faste 2014 priser i hele 1.000

Tabellen over tar utgangspunkt i beregnet reduksjon 
i pensjonskostnadene for 2013 basert på budsjettert 
kostnad i 2012. Som kjent viste det seg ved regn-
skapsavslutningen for 2012 at pensjonskostnadene 
ble 12,2 mill. kroner lavere enn budsjettert. Dette 
ble videreført for 2013 gjennom årets to budsjettre-
visjoner slik at kostnadsnivået i 2013 er på samme 
nivå som det endelige nivået i 2012. Dette nivået 
videreføres i tabellen over for 2014 og utover i plan-
perioden. Det som imidlertid kommer som en økt 
kostnad i 2014, er anslaget for primærkommunenes 
vekst i pensjonskostnad i 2014 på 1,4 mrd. kroner 
ut over det som dekkes av defl atoren. Molde kom-

munes andel av denne kostnadsveksten anslås til 7,2 
mill. kroner. Ved budsjetteringen av lokal lønnspott, 
tas det hensyn til defl atoren. Økningen i pensjons-
kostnad som følge av lønnsøkninger i 2014 er derfor 
tatt hensyn til.  Endelige aktuarberegninger vil gi 
den endelige pensjonskostnaden for kommunen det 
enkelte år.

Pensjonspremien som har vært innbetalt siden 
ordningen med premieavvik ble innført, har frem til 
utgangen av 2012 vært 128,5 mill. kroner større enn 
regnskapsført kostnad. Dette beløpet har derfor ikke 
hatt resultateffekt i kommunens regnskap enda, 
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men er en vesentlig likviditetsbelastning. For kom-
munesektoren samlet nærmer det totale bokførte 
premieavviket seg nå 30,0 milliarder kroner. Dette 
er et betydelig beløp som etter hvert skal belastes 
kommunens regnskaper og vil medføre en vesentlig 
kostnadsvekst de kommende årene.

Dersom det også i fremtiden er mulighet for oppskri-
ving av eiendommene Molde Kommunale Pensjons-
kasse har overtatt fra kommunen, vil dette bidra til å 
redusere Molde kommunes pensjonskostnader på 
sikt. De kommunale regnskapsreglene medfører at 
økt avkastning, oppskriving av eiendom med videre 
vil manifestere seg langsomt i kommunens regn-
skap. Effektene på kommunens økonomi må derfor 
ses i et langsiktig perspektiv. 
Avtalefestet pensjon er oppjustert til noe ut over 
revidert nivå i 2013. Dersom det skulle vise seg at 
utgiften stiger ut over dette, må forklaringene på 
dette fi nnes og vurderes opp imot kommunens ulike 
seniortiltak.

Føring av investeringsmoms i investeringsregnskapet
I 2014 skal all momskompensasjonen på investe-
ringer føres direkte i investeringsbudsjettet. Det er 
derfor naturlig at denne «inntekten» bidrar i fi nansi-
eringen av de ulike investeringene og derigjennom 
reduserer behovet for låneopptak. Kompensasjons-
beløpene som budsjetteres i morselskapet, Molde 
Eiendom KF og Moldebadet KF kommer derfor 
direkte til fradrag på kommunens låneopptak og 

reduserer derved investeringskostnaden og belast-
ningen av renter/avdrag i driftsbudsjettet. Dette er en 
prinsipiell endring fra tidligere praksis

Dekning av underskudd for 2012
Moldebadet KF avla regnskap for 2012 med et un-
derskudd på 2,4 mill. kroner. Kommunestyret vedtok 
ved behandlingen av regnskapet for 2012 at foretaket 
selv skulle dekke dette underskuddet i 2013. Dette 
er imidlertid ikke tatt hensyn til i foretakets økono-
miske resultatprognoser for året som foruten denne 
utgiften rapporterer et sannsynlig underskudd på 
nye 1,0 mill. kroner. Det er derfor lite sannsynlig at 
underskuddet dekkes av foretaket i 2013, og beløpet 
er lagt til tilskuddet fra morselskapet til foretaket for 
2014. 

Dekning av forventet underskudd/avsetning til dispo-
sisjonsfond
Det resterende økonomiske handlingsrommet i 2014 
på 1,3 mill. kroner foreslås benyttet til å dekke en 
andel av forventet underskudd for 2013. Et annet for-
hold som også vil fi nne sin avklaring i 2014, og som i 
verste fall kan påføre kommunen et betydelig tap, er 
den rettslige behandlingen av kommunens fordring 
på BUF-etat. Det er svært viktig at det i denne situa-
sjonen med stramme budsjettrammer, utvises en 
stor grad av forsiktighet og at handlingsrommet som 
ser ut til å oppstå i perioden benyttes først når det er 
konstatert og realisert.

Molde kommune arbeider systematisk med å iverk-
sette og evaluere relevante tiltak med tanke på å 
bidra til ytterligere reduksjon i organisasjonens syke-
fravær. Arbeidet bygger på sentralt lov- og avtaleverk, 
med hovedvekt på Arbeidsmiljøloven og IA-avtalen. 
Overskriftene for sykefraværsarbeidet er fokus på 
tjenesteproduksjon og jevn belastning i arbeidsfelles-
skapet. Alle oppfølgingstiltak må vurderes opp imot 
disse to målene i personalhåndteringen.

De lokale AMU-ene (arbeidsmiljøutvalgene) arbeider 
godt med lokale utfordringer angående arbeidsmiljø, 
HMS-arbeid og sykefravær. Bedriftshelsetjenesten er 
også en viktig samhandlingspartner for kommunen i 
sykefraværsarbeidet.

Sykefraværsarbeidet er et kontinuerlig arbeid som 
aldri tar slutt. Det er avgjørende at kommunen klarer 
å holde fokus oppe, og ikke lener seg tilbake når 

tallene nå går nedover. For å få til dette må kommu-
nens ledere og mellomledere løftes gjennom kompe-
tansebygging.

Det er liten tvil om at redusert sykefravær fører til 
reduserte utgifter for kommunen. Problemet er 
imidlertid at de økonomiske gevinstene av redusert 
sykefravær først og fremst vil manifestere seg i 
reduserte regnskapsmessige overskridelser/merfor-
bruk. Ingen avdelinger, enheter eller foretak har så 
langt fått budsjettramme til å takle et høyt sykefra-
vær. Når fraværsprosenten nå gradvis går ned, vil de 
budsjettmessige konsekvensene derfor bli minimale. 
De regnskapsmessige resultatene vil imidlertid i stor 
grad bedres i takt med reduksjonen i fraværet og det 
er derfor særdeles viktig at alle avdelinger, enheter 
og foretak fortsatt har et stort fokus på denne utfor-
dringen.

9.2 NÆRVÆR - SYKEFRAVÆR

Kommunestyret vedtok i sak 117/13 i møte 12. desember en lavere rentebane med reduserte renteutgifter 
på 5,0 mill. kroner 



49

D
riftsbalanse og utfordringer i perioden

I utgangen av 2015 avsluttes kommunens «Sammen 
om en bedre kommune»-program, som ble startet 
i 2011. En av målsettingene i programmet er maks 
6,0 pst. sykefravær i 2016. Innen den tid har kommu-
nen mål om full effekt av tiltakene som er iverksatt 
i perioden. Tiltak som er iverksatt så langt og som 
videreføres:

• Tydelige stillingsbeskrivelser og forventnings-
avklaringer for ledere og medarbeidere, samt 
oppfølging av disse.

• Oppfølging av mønsterfravær, arbeidsgivers 
styringsrett, samt sunn og nødvendig grenseset-
ting.

• Informasjon om ferie. Ferie er helsebringende. 
Ansatte bør avvikle opparbeidd ferie i ferieåret. 
Det skal mer til å være syk fra ferien enn fra 
arbeidet. 

• Lederutviklingsprosjekt. Nytt kull i «Ledelse av 
prosesser» i samhandling med Kristiansund 
kommune. Lederutviklingen er i egen regi og 
tilpasset kommunens utfordringer. Opplæringen 
forbedres kontinuerlig.

• Lean-opplæring for alle enhetsledere. Lean set-
ter brukerne i fokus. Gjennom Lean identifi seres 
og elimineres sløsing, og det frigjøres dermed 
tid til mer fokus på verdiskapende aktiviteter til 
nytte for brukerne. Kommunen vil også ha fokus 

på god struktur og fl yt i arbeidsoppgavene og 
avklarte ansvar, roller og myndighetsforhold.

• Gravid og i jobb. Etter prosjektperioden er det 
åpnet for å fortsette med trekantsamtaler der 
det er behov.

• Fokus på at alle må ta god egenomsorg og felles 
omsorg i arbeidsfellesskapet.

Satsinger i 2014
• Oppstart av prosjektet «Sammen om en bedre 

helse».
• Utrulling av frivillighetsplan og fokus på sam-

handling innen frivilligheten.
• Ytterligere satsing på heltidskultur.
• Utprøving av 16 egenmeldingsdager.
• Ytterligere satsing på strategisk kompetanseut-

vikling.

Utvikling av sykefraværet i pst. i perioden 2009 - 
2013

Målsetning i perioden frem til 2016

Diagrammene under viser utvikling av sykefravæer i 
perioden 2009 - 2016 og målsetningen frem til 2016.
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 10.  Fordeling av budsjettrammer
Til å gjennomføre nødvendige prosesser og arbeid 
frem mot endelig budsjettsak, har rådmannen benyt-
tet den administrative budsjettkomitèen bestående 
av økonomisjef Kurt Magne Thrana og seksjonsleder 
for budsjett, økonomi og controll Terje Tveeikrem Sæ-
ter. Kommunalsjef Magne Orten har deltatt i mange 
av komiteens møter og representert rådmannsni-
vået. Også rådmannen og kommunalsjef for plan 
og utvikling har deltatt på noen av møtene. Arbeidet 
komiteen har utført, har i hovedsak basert seg på de 
rammeutfordringene som ble presentert av enhete-
ne i budsjettmøtene i mai/juni, rammesaken vedtatt 
av kommunestyret i september samt etterfølgende 
drøftinger av nye behov eller endringer i tjenester 
hos de enkelte enheter, fagområder og foretak.

I budsjettet for 2014 som for 2013, er det på den 
enkelte enhet beskrevet mer nøyaktig hva som er 
endret av tjenester innenfor rammen. Det er foku-
sert på en mer detaljert oversikt over tjenester enn 
tidligere. I tillegg synliggjøres behovet for å få en 
samlet oversikt på enkelte områder slik som skole, 

pleie og omsorg og barnehager. Det er derfor i dette 
dokumentet, i tillegg til rammer for den enkelte en-
het, satt opp en oversikt over disse områdene sam-
let. Når det gjelder fagområdene skole, barnehage 
og pleie og omsorg så er personellressursen med 
tilhørende utgifter beholdt under plan- og utviklings-
avdelingen mens øvrige utgiftsrammer er lagt til et 
eget fellesområde under det enkelte fagområde. 

Samlet er det en resultatforventning til avdelinger, 
enheter og foretak som omfatter følgende:

• Levere i henhold til sentralt lov- og forskriftsverk 
på området.

• Følge lokale bestemmelser, rundskriv og prose-
dyrer.

• Utføre tjenester og oppgaver i samsvar med 
kommunestyrets vedtak i budsjett og økonomi-
plan.

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

10.1 NETTO DRIFTSUTGIFTER I PLANPERIODEN
Tabellen på neste side viser oversikt over budsjet-
terte netto driftsutgifter i planperioden 2014 – 2017. 
Hvordan den enkelte enhets driftsramme er bereg-
net, samt en beskrivelse av aktiviteten, fremkommer 
i den enkelte enhets driftskapittel. 

Budsjettet vedtas som bindende ramme for avdelinger/
enheter
Rammene i planperioden framkommer etter følgen-
de forutsetninger:
• Rådmannen har hatt som et overordnet mål å få 

til så ”riktige” rammer som mulig. Det vil likevel 
være områder som vil oppleve at rammen ikke 
står i forhold til de tjenester som det forventes 
blir utført. Rådmannen vil kontinuerlig følge 
opp enhetene gjennom rapporteringene slik at 
tjenesteproduksjonen best mulig tilpasses ram-
mene som er gitt.

• Driftsrammer for de enkelte avdelinger/enheter 
er i hovedsak basert på revidert budsjett 2013 og 
økonomiplan for 2013 - 2016. Videre er rammene 
i rammesaken, som ble behandlet 12. septem-
ber, justert i forhold til tiltak/saker som kommu-
nen ikke kommer utenom. 

• Prisjusteringen av rammene med 2,4 pst. på 

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

• Rammene er kompensert for helårsvirkning av 
lønnsoppgjøret i 2013 (overheng). Resterende 
del av årslønnsveksten vil bli fordelt ved hjelp av 
lønnsreservepotten i 2014. 

• Gjennomsnittlig årslønnsvekst fra 2013 til 2014 
anslås til 3,5 pst. og er i hovedsak budsjettert på 
en felles lønnspott.

• Det budsjetteres med en pensjonskostnad i KLP 
og Molde Kommunale Pensjonskasse på 15,2 
pst. i 2013. For pedagogisk personell budsjet-
teres med 11,2 pst. pensjonskostnad i Statens 
Pensjonskasse. 

• Arbeidsgiveravgiften budsjetteres med 14,1 pst.
• Som det vil fremkomme på den enkelte avde-

ling/enhet er det en del kostnader man ikke 
vil komme utenom og disse er kompensert i 
rammene til de berørte avdelinger/enheter og 
beskrevet der. Det samme gjelder føringer i 
forslaget til statsbudsjett.



51

Fordeling av driftsram
m

er

Drifts- og forvaltningsavd. med rådmann 37 853 43 277 43 927 43 077 43 927

Plan- og utviklingsavdelingen 11 007 18 262 18 062 18 062 18 062

Personal- og organisasjonsavdelingen 19 560 19 563 19 563 19 563 19 563

Økonomiavdelingen 12 442 11 650 11 593 11 593 11 593

Informasjons- og serviceavdelingen 4 252 4 194 4 194 4 194 4 194

Fellesområde skole 16 996 704 -2 446 -2 596 -2 596

Kvam skole 13 842 14 581 14 581 14 581 14 581

Sellanrå skole 23 786 25 109 25 109 25 109 25 109

Langmyra skole 27 727 30 046 30 046 30 046 30 046

Nordbyen skole 20 058 21 050 21 050 21 050 21 050

Kviltorp skole 27 463 29 950 29 950 29 950 29 950

Kleive oppvekstsenter 12 640 10 961 10 961 10 961 10 961

Bolsøya skole 6 210 6 654 6 654 6 654 6 654

Vågsetra barne- og ungdomsskole 19 002 19 429 19 429 19 429 19 429

Sekken oppvekstsenter 4 622 4 633 4 633 4 633 4 633

Bekkevoll ungdomsskole 29 923 30 617 30 617 30 617 30 617

Bergmo ungdomsskole 20 946 21 031 21 031 21 031 21 031

Skjevik barne- og ungdomsskole 17 240 17 780 17 780 17 780 17 780

Molde voksenopplæringssenter 8 355 8 333 8 333 8 333 8 333

Fellesområde barnehage 99 624 107 709 107 089 107 709 107 709

Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager 13 200 11 893 11 893 11 893 11 893

Hatlelia og Barnas Hus barnehager 14 499 17 877 17 877 17 877 17 877

Kvam og St. Sunniva barnehager 11 419 11 194 11 194 11 194 11 194

Hjelset barnehage 7 776 8 860 8 860 8 860 8 860

Langmyra og Banehaugen barnehager 5 839 4 859 4 859 4 859 4 859

Lillekollen barnehage 13 716 13 436 13 436 13 436 13 436

Barneverntjenesten 26 053 26 476 26 476 26 476 26 476

Sosialtjenesten NAV Molde  58 372 69 490 69 290 69 290 69 290

Ressurstjenesten  11 632 9 888 9 888 9 888 9 888

Molde asylmottak  -193 -193 -193 -193 -193

Helsetjenesten 58 693 58 896 57 668 57 568 57 568

Fellesområde pleie og omsorg 6 450 6 291 23 477 23 477 23 477

Glomstua omsorgssenter  75 950 77 043 77 043 77 043 77 043

Kirkebakken omsorgssenter 75 960 74 328 74 328 74 328 74 328

Råkhaugen omsorgssenter 19 208 25 554 25 554 25 554 25 554

Bergmo omsorgssenter 65 722 68 744 68 744 68 744 68 744

Røbekk omsorgssenter 25 102 19 877 0 0 0

Kleive omsorgssenter 36 657 36 839 36 839 36 839 36 839

Skåla omsorgssenter 21 555 21 723 21 723 21 723 21 723

Tiltak funksjonshemmede 134 234 139 391 139 991 139 991 139 991

Brann- og redningstjenesten 18 832 18 707 18 707 18 707 18 707

Byggesak og geodata 1 074 666 666 666 666

Molde bydrift 12 513 9 614 9 614 9 614 9 614

Kulturtjenesten 36 380 31 669 31 469 31 469 31 469

Kulturskolen 9 295 8 914 8 914 8 004 8 004

Netto driftsutgifter fordelt på avdelinger og enheter 1 193 486 1 217 569 1 210 473 1 209 083 1 209 933

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Rammer til den enkelte avdeling/enhet
Faste 2014 priser i hele 1.000

*Fagseksjonene for skole, barnehage og pleie og omsorg tilhører plan- og utviklingsavdelingen organisasjonsmessig. Tidligere var fagseksjonene 
skilt ut med egen ramme og plassert sammen med enhetene på respektivt fagområde. De ansatte i fagseksjonene er fra 2014 lagt inn i rammen til 
plan- og utviklingsavdelingen. Dette medfører at rammen til plan- og utviklingsavdelingen er økt sammenlignet med tidligere år. Videre er det 
opprettet egne rammer for fellesområde innenfor disse tre fagområdene. 
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Drifts- og forvaltningsavd. med rådmann  43 277 

Plan- og utviklingsavdelingen  18 262 

Personal- og organisasjonsavdelingen  19 563 

Økonomiavdelingen  11 650 

Informasjons- og serviceavdelingen  4 194 

Totalt  96 946 

Stabsavdelinger 2014 

Budsjett 2014 for stabsavdelinger

Stabsavdelingenes andel av kommunens totale driftsbudsjett

Det totale driftsbudsjettet for stab

Hele 1.000

8,0 %

Drifts- og forvaltnings-
avdelingen inkludert rådmannen

Plan- og utviklingsavdelingen
uten fagseksjoner

Personal- og organisasjons-
avdelingen

Økonomiavdelingen

Informasjons- og service-
avdelingen

44,6 %

18,9 %

20,2 %

12,0 %

4,3 %
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Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2016 (samlet for avdelingen)

 DRIFTS- OG FORVALTNINGSAVDELINGEN INKLUDERT RÅDMANNEN

Drifts- og forvaltningsavd. inkl. rådmannen 15 383 13 453 13 253 13 253 13 253

Politisk nivå 6 995 6 124 6 974 6 124 6 974

IKT-seksjonen 9 858 17 918 17 918 17 918 17 918

Kontor for tildeling og koordinering 5 617 5 782 5 782 5 782 5 782

Sum ramme 37 853 43 277 43 927 43 077 43 927

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2014 - 2017
Rådmannen
Rådmannen er bindeleddet mellom administrasjonen 
og de politiske organer og har rollen som den sen-
trale premissleverandør til politikerne samtidig med 
å ha ansvaret for at politiske vedtak blir iverksatt. 
Rådmannsfunksjonen utøves i Molde kommunes 
organisasjon gjennom rådmannsteamet, som består 
av rådmannen og kommunalsjefene for drift og for-
valtning og plan og utvikling.

Drifts- og forvaltningsavdelingen
Avdelingen har sentrale oppgaver med oppfølging av 
løpende drift, politisk aktivitet og tjenesteproduksjon. 

Drifts- og forvaltningsavdelingen danner sammen 
med rådmannen og den politiske aktivitet ett samlet 
rapporteringsområde med følgende virksomheter: 
• kommuneadvokat 
• politisk sekretariat
• dokumentsenter, hovedarkiv og trykkeri
• innkjøpsforvaltning
• politiske styringsorganer
• IKT- tjenester
• kontor for tildeling av tjenester og koordinering

Politiske styringsorganer
Omfatter godtgjørelser til folkevalgte, andel i ROR, 
andel interkommunal revisjon og sekretær for kon-
trollutvalgene samt valgadministrasjon. Utgifter til 
politisk sekretariat kommer i tillegg til rammen her. 

IKT-seksjon
Kommunestyret vedtok i 2011 strategiplan for IKT.  
Det er avgjørende at denne planen følges fremover 

for å sikre naturlig utvikling og sikker drift på kommu-
nens etter hvert betydelige maskinpark, nettverk og 
sentrale styringssystem. 

Molde kommune inngår interkommunalt samarbeid 
på IKT området, ROR-IKT, fra 1. januar 2014 med 
Molde kommune som vertskommune. Mellom an-
net Molde kommunes andel i ROR-IKT budsjetteres 
under IKT-tjenester.

Tilskudd til eksterne mottakere
Molde kommune yter tilskudd til en rekke eksterne 
mottakere innen næringsliv, idrettsliv og kulturliv. 
Opprettholdelse av kommunale tilskudd til eksterne, 
vil med dagens økonomiske situasjon føre til redu-
sert kommunal tjenesteyting.

Kontoret for tildeling og koordinering (KTK)
I forbindelse med gjennomføring av samhandlings-
reformen har Molde kommune etablert kontor for 
tildeling og koordinering.

Kontorets oppgaver er å utføre fullstendig saksbe-
handling av søknader på helse og omsorgstjenester 
som krever enkeltvedtak i henhold til ny lov om 
helse og omsorgstjenester. Kontoret skal også 
fungere som koordinerende enhet for habilitering og 
rehabilitering. Oppgaver som fakturering for tildelte 
tjenester og vederlagsberegning ligger også her. 
Kontoret er også kontaktpunkt opp mot Helseforeta-
ket vedrørende håndtering av melding om ferdigbe-
handlede pasienter.

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

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

Hele 1.000
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Stabsavdelinger

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2014 - 2017

Forklaring og konsekvens av endring
Rammen er endret som følge av:
• Gjennomføring av vergemålsreformen. Refor-

men er gjennomført i Molde kommune.
• Redusert dokumentproduksjon. Det ble innført 

digitale dokument for politikerne i 2013. 
• Tilskudd til turisttiltak redusert. Avtalen med 

Destinasjon Molde og Romsdal er sagt opp. 

• En generell nedbemanning er gjennomført i 
avdelingen. Dette har konsekvenser i form av at 
oppgaver ikke kan prioriteres og større arbeids-
press på de som er igjen.

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

Alle rammene er redusert som følge av en styrking 
av IKT-området

Brutto driftsutgifter 20 136    

Brutto driftsinntekter -5 838    

Inngående 14 298 15 383 13 954 13 754 13 754

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 266    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 27 15   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 212 120   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -44   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  9   

Statsbudsjettet 2013 - vergemålsreformen - utsatt
virksomhetsoverdragelse til fylkesmannen  -420   

Redusert dokumentproduksjon  -200   

Reduksjon tilskudd reiseliv  -500   

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

K-sak 130/12 (1,0 mill. kroner) - andel av avsetning ulike
tiltak (fordelt av formannskapet) 580    

Rammereduksjon og styrking IKT  -130   

Økte inntekter kommunale foretak og økt overhead andre
kommunale selskap  -144   

Endret overhead Molde Vann og Avløp KF  14   

Spesiell prisvekst kontigent Destinasjon Molde og Romsdal  150   

K-sak 117/13 rammereduksjon  -500   

Utgående 15 383 13 453 13 253 13 253 13 253

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Drifts- og forvaltningsavd. inkl. rådmannen
Hele 1.000

Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017

Kommunestyret vedtaok i sak 117/13 i møte 12. desember et nedtrekk i rammmen til drifts- og forvalt-
ningsavdelingen på kr. 500.000,- .
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Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017

Forklaring og konsekvens av endring
Rammen er justert som følge av at det ikke skal 
gjennomføres valg i 2014. Dette vil ikke ha konse-

kvenser for avdelingen. Kommune- og fylkestings-
valg skal gjennomføres i 2015. Ramme må tilpasses 
som følge av dette i økonomiplan.

Politisk nivå

Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017

Forklaring og konsekvens av endring
Det er i budsjett lagt opp til en økonomisk styrking 
av IKT-området for å bedre sikre gjennomføring av 
kommunens strategiplan for IKT -herunder etablering 
av interkommunalt samarbeid -ROR-IKT.
Dette vil medføre økt gjennomføringsevne av digitali-

seringsprosjekt og drift av kommunenes IKT-system.  
På sikt vil dette gi gevinster på alle tjenesteområder. 
Molde er vertskommune for ROR-IKT og bidrar inn i 
samarbeidet med administrative tjenester, stabstje-
nester og arbeidsgiveransvar.

IKT-seksjonen
Hele 1.000

Hele 1.000

Brutto driftsutgifter 12 668    

Brutto driftsinntekter -3 241    

Inngående 9 427 9 858 17 893 17 893 17 893

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 10 7   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 71 40   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -89   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  176   

Rammereduksjon og styrking IKT  8 720   

K-sak 82/13 budsjettrev. 2 - ROR-IKT økte utgifter 350 -350   

Endret overhead Molde Vann og Avløp KF  -163   

Tilskudd tidligere ROR-IKT samarbeid  -281   

Utgående 9 858 17 918 17 918 17 918 17 918

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Brutto driftsutgifter 7 541    

Brutto driftsinntekter 454    

Inngående 7 995 6 995 6 122 6 972 6 122

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  52   

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

Stortingsvalg - utgifter ut over økonomiplanramme  -500   

K-sak 130/12 (1,0 mill. kroner) - fordeling avsetning ulike tiltak 
fordelt av formannskapet) - Helsetjenesten, Kulturtjenesten
og Drifts- og forvaltningsavd. med rådmann -1 000    

Rammereduksjon og styrking IKT  -70   

Lønnsøkning ordfører, varaordfører og politisk nivå  147   

Utgående 6 995 6 124 6 974 6 124 6 974

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Fremtidige utfordringer
Drifts- og forvaltningsavdelingen er i stor omstilling 
som følge av nedbemanning og effektivisering. Dette 
er krevende prosesser, men det kan se ut som avde-
lingen kan lykkes i løpet av 2014 med å gjennomføre 
de tiltak som skal til. Trykkeriet legges ned fra 1. 
januar 2014 og budtjenesten og sekretariatet reduse-
res betydelig. En rekke tiltak innenfor digitalisering 
gjennomføres for å nå målene om en mer effektiv 
tjenesteproduksjon. 

Det er mulig å få etablert en akseptabel daglig drift 
innenfor tildelt ramme, men ved ferieavvikling og 
sykdom blir det utfordringer med å holde forsvarlig 
drift. Avdelingen blir svært sårbar.

I 2014 skal ROR-IKT etableres. Dette blir en kreven-
de prosess i startfasen. Etter hvert er det et mål at 
den interkommunale organiseringen kan gi positive 
gevinster i form av mer effektive tjenester og større 
gjennomføringsevne for digitaliseringsprosjekter, 
både for Molde kommune og de andre medlems-
kommunene.

Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017

Forklaring og konsekvens av endring
Rammen er endret for å videreføre økt bemanning 
som ble lagt inn i budsjettrevisjon 1 og 2 i 2013.

Kontor for tildeling og koordinering
Hele 1.000

Brutto driftsutgifter 5 620    

Brutto driftsinntekter -226    

Inngående 5 394 5 617 5 780 5 780 5 780

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 21 9   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 19 11   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -7   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  52   

K-sak 47/13 budsjettrev. 1 - overføring av merforbruket på
utskrivinsklare pasienter til pleie og omsorg -567    

K-sak 47/13 budsjettrev. 1 - 100 pst. stilling fra 1. januar 2013 600    

K-sak 47/13 budsjettrev. 1 - 50 pst. stilling fra  1.juli 2013 150 150   

Rammereduksjon og styrking IKT  -50   

Utgående 5 617 5 782 5 782 5 782 5 782

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2014 - 2017
Plan- og utviklingsavdelingen skal ivareta kommu-
nens helhetlige planlegging, samt legge strategier 
for utviklingen av kommunens tjenester og tjenes-
teapparat. I tillegg har avdelingen fl ere særskilte 
oppgaver, blant annet beredskapsarbeid, gjennom-
føring av eiendomsskattetakseringen, ajourhold 
av takstene, samt sørge for grunnerverv, særlig til 
utbyggingsformål. Avdelingen har seks seksjoner.

Seksjon for strategi og bestilling 
Seksjonen har overordnet administrativt ansvar for 
analyse av samfunnsutviklingen, strategi- og kom-
muneplanarbeid og rådgivning, beredskapsarbeid og 
samordning av plan- og utviklingsarbeid knyttet til 
tjenesteproduksjonen. Seksjonen ivaretar bestiller-
funksjonen og har ansvaret for å utarbeide forslag til 
investeringsbudsjett.

Seksjon for arealplan 
Seksjonen har ansvaret for at plan- og bygningsloven 
blir fulgt i all arealplanlegging i kommunen, og ut-
formingen av kommuneplanens arealdel. Seksjonen 
skal veilede private tiltakshavere ved utarbeidelse av 
private planer. 

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

Fagseksjonen skole
Fagområdet følges opp i samsvar med nasjonale 
føringer og lokale prioriteringer. Seksjonen skal være 
en aktiv medspiller for kvalitetsutvikling i grunnsko-
len og i samhandling med Molde voksenopplærings-
senter. Videre har seksjonen ansvar for oppfølging og 
koordinering av overordnet planlegging og ressurs-
disponering på området.  

Seksjonen har også personal- og økonomiansvar for 
Cap Clara, alternativ opplæringsarena for elever på 
ungdomstrinnet.

Fagseksjon barnehage
Fagseksjon barnehage ivaretar kommunens rolle 
som eier blant annet med bestillerfunksjon for de 
kommunale barnehagene og koordinerer oppgaver 
og ressursfordeling innenfor fagområdet. 

På barnehageområdet er det ikke Fylkesmannen, 
men kommunen ved fagseksjonen som er lokal 
barnehagemyndighet. Kommunen har med det 
en sentral rolle også overfor privat barnehagedrift. 
Fagseksjonen skal gi veiledning og påse at samtlige 
private og kommunale barnehager drives i samsvar 
med gjeldende regelverk. Barnehagemyndigheten 
har blant annet ansvar for godkjenning, tilsyn, veiled-
ning, samordnet opptak, planlegging og videreutvik-
ling av kvalitet og kapasitet i barnehagetilbudet i tråd 
med lovverk, sentrale og lokale føringer.

Fagseksjonen har økonomiansvar for og fatter vedtak 
om ressurser til spesialpedagogisk hjelp, tiltak for 
barn med nedsatt funksjonsevne og tiltak for minori-
tetsspråklige barn. Dette gjelder barn både i kom-
munale og private barnehager. Seksjonen har fag-, 
personal- og økonomiansvar for spesialpedagoger for 
førskolebarn.

Fagseksjonen pleie og omsorg
Fagseksjonen har ansvar for planlegging, kvalitets-
sikring og tilsyn med alle enheter innen pleie og 
omsorg. Utarbeidelse av bestilling, koordinering 
av oppgaver, og utvikling av fagområdet i tråd med 
sentrale føringer og retningslinjer er også av fagsek-
sjonens oppgaver. Fagseksjonen skal arbeide med 
overordnet planarbeid, ha en faglig støttefunksjon ut 
mot enhetene og drifte fagsystemene.

Det er tildelt prosjektmidler for én stilling som kreft-
koordinator og en halv stilling som palliativ koordina-
tor. Stillingene er lagt til fagseksjon pleie og omsorg. 

Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 (samlet for avdelingen)

 PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN

Hele 1.000

Plan- og utviklingsavdelingen 11 007 11 099 10 899 10 899 10 899

Fagseksjon skole  2 662 2 662 2 662 2 662

Fagseksjon pleie og omsorg  2 445 2 445 2 445 2 445

Fagseksjon barnehage  2 056 2 056 2 056 2 056

Sum ramme 11 007 18 262 18 062 18 062 18 062

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Brutto driftsutgifter 16 527    

Brutto driftsinntekter -5 187    

Inngående 11 340 11 007 11 588 11 388 11 388

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 170    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 4 3   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 173 99   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,0 pst. fi nansiere
 med økning i egne inntekter  -118   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  113   

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

Rammereduksjon og styrking IKT  -120   

Kommuneoverlege fl yttes til Helsetjenesten -680 -485   

Reduserte inntekter  500   

Egne utgifter til kommunedelplan akuttsykehus  200 -200  

K-sak 117/13 rammereduksjon  -500   

Utgående 11 007 11 588 11 388 11 388 11 388

Kommunestyret vedtok i sak 117/13 i møte 12. desember et nedtrekk i rammen til plan- og utviklingsavde-
lingen på kr. 500.000,- .

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2014 - 2017

Forklaring og konsekvens av endring
Avdelingen har høsten 2013 fått styrket kapasiteten 
på arealseksjonen med én stilling. Samtidig ble kapa-
siteten redusert med én stilling i seksjonen for stra-
tegi og bestilling. Endringen gjør at avdelingen kan 
starte arbeidet med større strategiske arealplaner 
som revidering av kommunedelplanen fra Strande til 
Aukra grense.

Det er startet en utredning om eventuelt interkom-
munalt samarbeid innen landbruk mellom Fræna, 
Molde, Midsund, Aukra og Eide.  Resultatet fra 
utredningen vil være klar i 2014.

Basert på behovene for strategisk planlegging som 
kommunen har, er inntekstforutsetningene for avde-
lingen for store. Dersom forutsetningene skal nås 
må planleggingskapasiteten endres til å prioritere 
planlegging som gir avdelingen inntekter.  Alternativt 
må avdelingen redusere antall ansatte.  Inntektsfor-
utsetningene er i budsjettet redusert med 0,5 mill. 
kroner

Den generelle rammereduksjonen som avdelingen 
har fått i 2014 vil gjennomføres ved bedre rutiner 

for løsning av oppgavene.  Avdelingen deltar i LEAN 
prosjektet som forhåpentlig vis skal gi gode effektivi-
seringsresultater.

Kommunedelplan for nytt akuttsykehus
Molde kommune har takket ja til invitasjonen fra 
Helse Møre og Romsdal til å utarbeide kommunedel-
plan for nytt akuttsykehus i aktuelt område i Molde 
kommune – Hjelset. Molde kommune har lansert tre 
tomtealternativ på Hjelset som blir konsekvensutre-
det. Avgjørelsen om lokalisering av nytt akuttsykehus 
vil skje i årsskiftet 2014-2015.

Molde kommune har fått 0,2 mill. kroner til å dekke 
utgifter kommunen har til dette kommunedelplan-
arbeidet. Det er ikke tilstrekkelig til å dekke alle 
utgiftene, så avdelingens ramme økes med 0,2 mill. 
kroner til dette arbeidet i 2014. Utgiftselementene vil 
hovedsakelig være innleie av ekstern kompetanse, 
møtedeltagelse med mer.

Rammene til fagseksjonene skole, barnehage og 
pleie og omsorg er valgt å holdes utenfor totalram-
men og vises i egne rammer nedenfor.

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 Plan - og utviklingsavdelingen ekskl. fagseksjoner
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Brutto driftsutgifter     

Brutto driftsinntekter     

Inngående   2 414 2 414 2 414

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  3   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3 ,og 5 - helårsvirkning av oppgjør 2013  9   

Andel fagseksjon fra fellesområdet skole  2 650   

Utgående  2 662 2 662 2 662 2 662

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 Fagseksjon skole
Hele 1.000

Brutto driftsutgifter     

Brutto driftsinntekter     

Inngående   2 445 2 445 2 445

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -14   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  5   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3 ,og 5 - helårsvirkning av oppgjør 2013  18   

Andel fagseksjon fra fellesområdet pleie og omsorg  2 436   

Utgående  2 445 2 445 2 445 2 445

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 Fagseksjon pleie og omsorg
Hele 1.000

Brutto driftsutgifter     

Brutto driftsinntekter     

Inngående  0 2 055 2 055 2 055

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  2   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3 ,og 5 - helårsvirkning av oppgjør 2013  16   

Andel fagseksjon fra fellesområdet barnehage  2 038   

Utgående  2 056 2 056 2 056 2 056

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 Fagseksjon barnehage
Hele 1.000
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Fremtidige utfordringer
Avdelingen har ansvaret for kommunens helhetlige 
planlegging. De neste årene vil være svært viktig 
i så måte. Kommunen må være i forkant og legge 
til rette for utvikling både i kommunen og i Molde-
regionen. Dette er en stor utfordring og krever at 
avdelingen har gode strategiske planer for utvikling 
av arealbruk og tjenestetilbudene.  

Flere av planene som kommunen har må revide-
res. Eksempelvis er behovet for nye boligarealer 
stort. Kommunedelplanarbeidet fra Strande til Aukra 
grense vil være viktig med tanke på målsettingen om 
30.000 innbyggere innen 2020. Gjennomføring av 
planoppgavene blir vanskeligere dersom ressursene 
reduseres.

Kommunedelplanen for nytt akuttsykehus på Hjelset 
vil kreve en god del av kapasiteten ved avdelingen i 
2014.

Det skjer store endringer innen samferdsel. Bypakke 
og Møreakse stiller krav til kommunedelplaner og 
reguleringsplaner. Kommunen har store oppgaver i å 
tilrettelegge for disse store samferdselsprosjektene.
Oppfølging av helse- og omsorgsplan og skolebruks-
plan vil være prioriterte oppgaver i 2014. Det er fl ere 
delplaner innen helse- og omsorg som er eller vil bli 
startet opp. Utfordringen er å få til gode og koor-
dinerte prosesser slik at helse- og omsorgsplanen 
utvikles til å omfatte hele tilbudet innen helse- og 
omsorgstjenestene.

Barnehageområdet står overfor utfordringer med 
økt etterspørsel etter plasser. Endringer som etter 
all sannsynlighet vil komme ved at det blir innført 
to opptak per år, vil gi ytterligere utfordringer med å 
klare å møte behovet raskt nok.

Flere andre planer bør også startes opp i 2014. Land-
bruksplanen må revideres uavhengig av resultatet fra 
samarbeidsutredningen.

Økt fokus på beredskap gjør at avdelingen må priori-
tere økt kapasitet til beredskapsarbeidet. Avdelingen 
har i 2013 fått spesielle midler som kan nyttes til å gi 
bedre botilbud til fl ere. Arbeidet med oppfølging av 
boligsosial handlingsplan må styrkes.

Avdelingen har ansvaret for overordet kvalitetsar-
beid. I 2013 er balansert målstyring (BMS) utviklet 
og tatt i bruk. I 2014 er det viktig å bedre internkon-
trollsystemene gjennom forenkling, oppdatering og 
bedre koordinering.

Avdelingen har mange henvendelser fra eksterne 
personer og fi rma. Det er en utfordring å opprett-
holde rådgivertjenesten til publikum samtidig som 
avdelingen må prioritere arbeidet med strategisk 
utvikling av Molde kommune.
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Avdelingen understøtter kommunens samfunnsan-
svar og ivaretar overordnet arbeidsgiveransvar. Dette 
gjøres gjennom en aktiv og utviklingsrettet personal- 
og organisasjonspolitikk. 

Avdelingen leverer støttefunksjoner til rådmannen og 
hans ledere. 

Fagfeltet omfatter oppgaver innen:
• overordnet lønnspolitikk
• lederoppfølging og utvikling
• strategisk kompetanseutvikling
• innovasjon, organisasjonsutvikling og kulturbyg-

ging – herunder Lean og Sammen om en bedre 
kommune

• rekruttere, beholde og videreutvikle dyktige 
medarbeidere

• lønnsstrategisk plan og lønnsforhandlinger
• løpende lønnsarbeid inkludert innberetninger, 

refusjoner og relevante statistikker

• HMS, inkludert IA, AMU og BHT og vernetjenes-
ten

• felles opplæringskontor for lærlinger med Kristi-
ansund kommune

• ivaretakelse av samarbeidet mellom partene i 
arbeidslivet

Avdelingen skal sikre at organisasjonene arbeider 
innenfor de lover, forskrifter, rundskriv, styringsdoku-
menter og retningslinjer som til enhver tid er gjel-
dende for arbeidsgiverpolitikken. 

Utgiftene til hovedtillitsvalgte, hovedverneombudet, 
lærlingene og de kommunale fellesutgiftene er også 
på budsjettet til avdelingen. Avdelingen sørger også 
for inntekter til kommunen i størrelsesorden 2,0 mill. 
kroner per år. Inntektene kommer fra salg av tjenes-
ter og ekstern fi nansiering av personalutviklingstil-
tak.

Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017

 PERSONAL OG ORGANISASJONSAVDELINGEN

Hele 1.000

Brutto driftsutgifter 22 646    

Brutto driftsinntekter -3 515    

Inngående 19 131 19 560 19 542 19 542 19 542

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 211    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 52 30   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 166 93   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -65   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  146   

Rammereduksjon og styrking IKT  -190   

Økte inntekter kommunale foretak og økt overhead
andre kommunale selskap  -221   

Endret overhead Molde Vann og Avløp KF  210   

Utgående 19 560 19 563 19 563 19 563 19 563

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Fremtidige utfordringer
Avdelingens ressurser har blitt reelt redusert de siste 
årene. Samtidig har avdelingen iverksatt nødvendige 
tiltak for å møte den digitale bruker, samt effektivise-
ringer. Avdelingen har fokus på å jobbe smart og ef-
fektivt, men 2014 vil bli et krevende år. Avdelingen er 
ansvarlig for utrulling av Lean i hele organisasjonen. 
Dette, og mye annet kontinuerlig forbedringsarbeid 
i Molde kommune, er arbeids- og ressurskrevende, 
men også svært interessant. 

Det systematiske arbeidet med sykefraværet krever 
også mye ressurser fra avdelingen. Avdelingen job-
ber nå på en helt annen måte der den er mye tettere 
på enhetene, og dette begynner nå å vise gode 
resultater. 

Innen lønnsarbeidet innfører avdelingen i løpet av 
2013-2014 ny reiseregningsmodul, nytt personalmel-
dingssystem, ny fraværsmodul, nytt rekrutteringssys-
tem og videre forbedringer og utrullinger av MinVakt 
og MinTimeplan, samt innføring av en ny metode for 
tidsregistrering. 

Avdelingens ansatte har lenge hatt for mange 
arbeidsoppgaver i forhold til kapasitet. Dette kan gå 
i en tidsbegrenset periode, men ikke over lengre 
tid. Økt fravær og turnover kan bli konsekvenser av 
dette. Avdelingen kan redusere omfanget av tjenes-
tene med for eksempel å redusere antall lærlingplas-
ser eller redusere omfanget av personal- og/eller 
lønnstjenesten, men dette vil bare fl ytte utgiftene 
over til andre kommunale enheter.  

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2014 - 2017
Forklaring og konsekvens av endring
Avdelingen har mange lovpålagte tjenester, som 
med dagens lovverk er vanskelig å effektivisere. 
Omfanget av oppgavene er også sentralt bestemt og 
dette er utgifter som favner hele organisasjonen. Ek-
sempler på dette er utgifter til ulike forsikringer, grup-
peliv, ou-midler, hovedverneombud, hovedtillitsvalg-
te, og bedriftshelsetjeneste. Alle fellesutgifter rundt 
brukerlisenser, velferdsmidler og lignende ligger på 
avdelingen. Avdelingen har fått tildelt en ramme for 
2014 på 19,5 mill. kroner. Av dette er det kun lærling-
ordningen på 2,5 mill. kroner og avdelingens utgifter 

til lønn- og personalhåndtering på 7,0 mill. kroner 
som det reelt kan kuttes i. Den resterende rammen 
på 10,0 mill. kroner går til til lovpålagte fellesutgifter 
som avdelingen selv ikke bestemmer bruken av. Der-
for vil kuttet for 2014 ramme avdelingen hardt. 

Avdelingen vil dra nytte av digitaliserings - og effekti-
viseringsprosjekt. Men det forventes at effektene av 
prosjektene som berører avdelingen, først vil komme 
i 2015. 2014 blir dermed et krevende år for avdelin-
gen.
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2014 - 2017
Kommunen skal ut ifra vedtatt organisering i MIO 
(Molde i omstilling), ha en samlet økonomifunksjon 
plassert i økonomiavdelingen. Dette stiller store krav 
til avdelingens samlede kompetanse og arbeidskapa-
sitet. Avdelingen er inndelt i tre seksjoner.

Seksjon budsjett, økonomi og controll 
Seksjonen står for den delen av kommunens 
budsjettarbeid som utføres i økonomiavdelingen, 
budsjettoppfølging overfor avdelinger og enheter, 
avviksrapportering og fagstøtte til avdelinger og 
enheter, samt analyser og utredninger. I tillegg utar-
beides blant annet årsrapporten her. Det økonomiske 
controlleransvaret er tillagt økonomiavdelingen og 
utføres av denne seksjonen. Seksjonen bistår også 
de kommunale foretakene innen økonomiområdet.

Seksjon regnskap og fi nans 
Seksjonen har ansvar for regnskapsføring for Molde 
kommune, Molde Eiendom KF, Molde Vann og Avløp 
KF, Moldebadet KF, Tøndergård skole, distriktsrevisjo-
nen og kirkelig fellesråd, samt rapportering for Molde 
kommune. 

I tillegg føres regnskap for Romsdal Parkering AS og 
ROR med fl ere. Videre har avdelingen ansvaret for 
forvaltning av kommunens fondsmidler, innfordring, 
innlån, utbetalinger og ajourhold av kontoplan, drift 
av økonomisystemet, koordinering av KOSTRA-rap-
porteringen til staten med mer. 

Seksjon skatt 
Seksjonen utfører de oppgavene på skatteområdet 
som staten har delegert til kommunen og har tilhold i 
Skattens Hus. Videre sørger seksjonen for at skat-
ter og avgifter blir innbetalt og avregnet i rett tid og 
den utfører regnskapskontroller hos kommunens 
arbeidsgivere samtidig som den forbereder saker for 
behandling i skatteutvalget. Seksjonen utfører også 
alle oppgaver innenfor skatteområdet på vegne av 
kommunene Vestnes, Aukra og Midsund. Seksjonen 
leverer videre tjenester innenfor området regnskaps-
kontroll til Fræna kommune. Seksjonen er aktiv delta-
ker i ulike prosjektgrupper og prosjektarbeider både i 
egen region og på landsplan.

Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017

 ØKONOMIAVDELINGEN

Hele 1.000

Brutto driftsutgifter 18 152    

Brutto driftsinntekter -6 073    

Inngående 12 079 12 442 11 646 11 589 11 589

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 192    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 47 27   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 124 70   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -66   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  36   

Generelle utgiftsreduksjoner  -57 -57  

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

Rammereduksjon og styrking IKT  -120   

Økte inntekter kommunale foretak og økt overhead andre
kommunale selskap  -366   

Endret overhead Molde Vann og Avløp KF  -152   

Økning overhead parkering  -39   

Utgående 12 442 11 650 11 593 11 593 11 593

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2014 - 2017
Forklaring og konsekvens av endring
Det legges ikke opp til vesentlige endringer i opp-
gaveløsning og økonomiske rammer for kommende 
planperiode ut over den økonomisk helårsvirkning 
som rammeendringene gjennomført i 2013 vil få og 

effekter av kontinuerlig effektivisering av oppgaveløs-
ning som blant annet e-faktura og annen form for 
digitalisering vil gi.

Fremtidige utfordringer
Avdelingen vil fortsatt ha stort fokus på kommunens 
egne økonomiske utfordringer for på best måte å 
bistå avdelings- og enhetsledere ved eventuelle uba-
lanser mellom budsjett og regnskap. Ansvaret for å 
gjennomføre tiltak som tar hensyn til fagligheten ute 
i de enkelte tjenesteproduserende enhetene ligger 
selvsagt på den enkelte enhetsleder, men samarbeid 
med og bistand fra økonomiseksjonens rådgivere 
vil i mange sammenhenger være svært viktig for å 
lykkes. 

Interkommunalt og regionalt samarbeid vil stå 
sentralt også i årene som kommer og trolig i enda 
sterkere grad enn i dag. Økonomiavdelingen har 
vært og er positiv til å bistå nabokommuner og andre 
på områder hvor de søker hjelp. Et godt eksempel på 
dette fi nnes innen skatteområdet.
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2014 - 2017
Forklaring og konsekvens av endring 
Avdelingen har i løpet av 2013 gjennomført en bety-
delig bemanningsreduksjon som følge av budsjettet 
for 2013. Tildelt ramme for 2014 krever at driften 
videreføres med samme bemanning som for andre 
halvår 2013. En konsekvens av dette er at arbeids-
oppgavene gradvis blir mer rutinepreget noe som 
igjen gir lite rom for samhandling og utvikling. Ved 
lavere bemanning må det også påregnes lengere 
ventetid for publikum ved henvendelser, noe som 
igjen kan virke uheldig på kommunens omdømme.  

Avdelingen har som mål i neste planperiode å få økt 
grunnbemanningen noe. Sånn situasjonen er i dag er 

avdelingen veldig sårbar, både med tanke på fravær 
og turnover. For å greie dette må avdelingen arbeide 
for å tilegne seg nye oppgaver, slik at dette forsva-
rer seg økonomisk. Dette vil også gi de ansatte en 
mer variert arbeidsdag som igjen gir grobunn for økt 
trivsel og motivasjon.

Det forventes at rammereduksjonen for styrking av 
IKT vil bidra til innføringen av et helt nytt telefonisys-
tem i 2014 og at satsingen på digitale publikumstje-
nester kan styrkes. Innføring av ny teknologi forven-
tes å utløse gevinster som mindre manuelt arbeid, 
stadig mer selvbetjening og bedre intern og ekstern 
service. 

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2014 - 2017
Informasjons- og serviceavdelingen har som hoved-
oppgave å drifte kommunens førstelinjetjeneste. Det 
innbefatter daglig drift av sentralbord og servicetorg, 
samt drift og utvikling av de digitale publikumskana-
lene. 

Servicetorget veileder kommunens innbyggere om 
de fl este kommunale tjenester. Avdelingen tilbyr 
også informasjonsfaglig rådgivning internt i kommu-

nen, og står for koordinering av ulike publikumsarran-
gement og andre omdømmebyggende tiltak.

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

Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017

 INFORMASJONS- OG SERVICEAVDELINGEN

Hele 1.000

Brutto driftsutgifter 4 763    

Brutto driftsinntekter -619    

Inngående 4 144 4 252 4 192 4 192 4 192

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 56    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 22 13   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 30 18   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -10   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  16   

Rammereduksjon og styrking IKT  -40   

Økte inntekter kommunale foretak og økt overhead andre
kommunale selskap  -50   

Endret overhead Molde Vann og Avløp KF  -5   

Utgående 4 252 4 194 4 194 4 194 4 194

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Fremtidige utfordringer
Den digitale utviklingen går svært raskt, og avdelin-
gen må kontinuerlig vurdere nye kanaler, teknologi, 
metodikk og rutiner som kan bidra til å effektivisere 
intern og ekstern kommunikasjon. God rekruttering, 
samt å legge til rette for kontinuerlig forbedring, vil 
stå sentralt i årene fremover.



12. 
 skole

Like muligheter



Fellesområde skole  704 

Kvam skole  14 581 

Sellanrå skole  25 109 

Langmyra skole  30 046 

Nordbyen skole  21 050 

Kviltorp skole  29 950 

Kleive oppvekstsenter  10 961 

Bolsøya skole  6 654 

Vågsetra barne- og ungdomsskole  19 429 

Sekken oppvekstsenter  4 633 

Bekkevoll ungdomsskole  30 617 

Bergmo ungdomsskole  21 031 

Skjevik barne- og ungdomsskole  17 780 

Molde voksenopplæringssenter  8 333 

Sum ramme skoleområdet   240 878 

  2014 

Budsjett 2014 for skole

Befolkningsendring for aldersgruppen 6 - 15 år

Skoleområdets andel av kommunens totale driftsbudsjett

Hele 1.000

2013 2014 2015 2016 2017

6 - 12 år

13 - 15 år

2 088 2 080
2 176 2 191

973 966 967 930 918

2 070

19,8 %
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Fellesområde skole 16 996 704 -2 446 -2 596 -2 596

Kvam skole 13 842 14 581 14 581 14 581 14 581

Sellanrå skole 23 786 25 109 25 109 25 109 25 109

Langmyra skole 27 727 30 046 30 046 30 046 30 046

Nordbyen skole 20 058 21 050 21 050 21 050 21 050

Kviltorp skole 27 463 29 950 29 950 29 950 29 950

Kleive oppvekstsenter 12 640 10 961 10 961 10 961 10 961

Bolsøya skole 6 210 6 654 6 654 6 654 6 654

Vågsetra barne- og ungdomsskole 19 002 19 429 19 429 19 429 19 429

Sekken oppvekstsenter 4 622 4 633 4 633 4 633 4 633

Bekkevoll ungdomsskole 29 923 30 617 30 617 30 617 30 617

Bergmo ungdomsskole 20 946 21 031 21 031 21 031 21 031

Skjevik barne- og ungdomsskole 17 240 17 780 17 780 17 780 17 780

Sum ramme skoleområdet 240 455 232 545 229 395 229 245 229 245

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

 SKOLEOMRÅDET

Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 (samlet for skoleområdet) Hele 1.000

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2014 - 2017
Skoleområdet
Skoleområdet i Molde kommune består av: 
• syv barneskoler 
• to ungdomsskoler 
• tre kombinerte barne- og ungdomsskoler 
• Molde voksenopplæringssenter 

Grunnskole 
I grunnskolen i Molde er det ca. 234 pedagogårs-
verk. I tillegg er 17,4 årsverk knyttet opp til adminis-
trative og pedagogiske lederoppgaver. Videre har 
skolene 85 årsverk som assistenter i skole og SFO.

Driftsnivået til undervisning er stramt. Det er ikke 
mulig å sammenligne Molde kommune direkte med 
kommunegruppe 13 i KOSTRA. Men indikatorer for 
generelle undervisningsutgifter indikerer at Molde 
kommune har et lavere driftsnivå i sine grunnskoler 
enn kommunegruppen.

Leksehjelp
Tilbudet om leksehjelp for 1. - 4. trinn ble iverksatt 
fra august 2010. Det er viktig at tilbudet er fl eksibelt 
og tilpasses lokale forhold. Alle elever som ønsker 
det, skal ha mulighet til å delta. Per 1. oktober 2013 
deltar 668  elever i ordningen, hovedsakelig fra 2. og 
3. årstrinn.

Skolefritidsordning 
Skolefritidsordningen (SFO) skal gi elever i grunnsko-
len muligheter for positive aktiviteter på skolen i og 
utenom ordinær skoletid. Skolefritidsordningen er 
åpen for alle elever fra 1. - 4. trinn. Det skal legges 
til rette for funksjonshemmede elever fra 1. - 7. trinn. 
Totalt er det 44,72 årsverk knyttet til SFO. 

* Som et ledd i ny omfordelingsmodell for skoleåret 2013-2014 (ressursfordeling mellom skolene) er brukerbetaling SFO fl yttet fra den enkelte skole 
sin ramme til fellesområdetsramme. Rammetabellene vises som netto driftsutgifter og endringen fremgår derfor som en reduksjon av fellesområdets 
ramme og tilsvarende økning av skolenes rammer.
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Hele 1.000Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 (samlet for skoleområdet) 

Brutto driftsutgifter 276 623    

Brutto driftsinntekter -41 319    

Inngående 235 304 240 455 232 545 229 395 229 245

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 3 098    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 1 534 862   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 203 113   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,1 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -638   

Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter  871   

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

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

Andel fagseksjon til plan- og utviklingsavdelingen  -2 650   

Nedlegging av pedagogisk støtteteam fra høsten 2013, innsparing   -275   

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

Endring skolestruktur  -1 500   

Rammereduksjon og styrking IKT  -2 110   

Barnehage - K-sak 54/12 - Drift Ødegård barnehage - vår 2013 -
trekt ut kr. 100.000,- i vedlikeholdsutgifter   -1 660   

Barnehage - K-sak 47/13 budsjettrev. 1 - overføring av 
vedlikeholdskostnader Ødegård barnehage -100    

Barnehage - Overføring av vedlikeholdskostnader 
Ødegård barnehage  -100   

Barnehage - Redusert overføring til Hjelset barnehage 
etter faktiske barnetall (Ødegård barnehage)  159 251   

Barnehage - funksjonshemmede barn 2013 231 -231   

Barnehage - tilskudd spesialpedagogisk hjelp høst 2013 26 -26   

Barnehage - økt sats foreldrebetaling  -16   

Statsbudsjettet 2014 - innføring av valgfag 9. trinn - 
2013 helårseffekt  464   

Statsbudsjettet 2014 - innføring av valgfag 10. trinn - høsten 2014  331   

Statsbudsjettet 2014 - innføring av kulturskoletilbud i
skole/SFO 2013 vår  170   

Statsbudsjettet 2014 endringer - frukt og grønt på ungdoms-
skolen reduseres  -520   

Statsbudsjettet 2014 endringer - skoletilskudd fl ykninger 
lagt til integreringstilskuddet  275   

Redusert effekt skolebruksplan  3 000   

Økt elevtall private skoler fra høsten 2013   -3 000  

K-sak 117/13 styrking leirskole  200   

K-sak 117/13 styrking kompetanseutvikling lærere  200   

Utgående 240 455 232 545 229 395 229 245 229 245

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Kommunestyret vedtok i sak 117/13 i møte 12. desember styrking av leirskole på kr. 200.000,-.

Kommunestyret vedtok i sak 117/13 i møte 12. desember styrking kompetanseutvikling av lærere på 
kr. 200.000,-.
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Sentrale måltall
Antall barn og årsverk per 1. oktober 2013

  Elever per trinn Årsverk 

Kvam skole 92 80  172 12,9 1,9 67 4,0

Sellanrå skole 175 144  319 26,7 5,7 119 6,4

Langmyra skole 256 198  454 31,0 5,1 167 6,8

Nordbyen skole 166 112  278 19,4 4,8 126 6,7

Kviltorp skole 221 170  391 29,7 6,3 162 10,6

Kleive oppvekstsenter 35 26  61 5,9 1,9 28 1,9

Bolsøya skole 48 26  74 6,4 1,1 31 1,8

Vågsetra barne- og ungdomsskole 97 76 92 265 18,5 3,6 48 3,3

Sekken oppvekstsenter 12 6 4 22 3,8  5 0,5

Bekkevoll ungdomsskole   462 462 40,2 3,2  

Bergmo ungdomsskole   296 296 22,5 2,4  

Skjevik barne- og ungdomsskole 69 55 83 207 18,3 4,2 55 2,9

TOTALT 1 171 893 937 3 001 235,3 40,0 808 44,7

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

  Grunnskole SFO

  Molde Kommune Landet

Nøkkeltall KOSTRA 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 7,2 8,2 9,3  7,9  8,6

Andel av 6 åringer som fortsetter i SFO andre året 95,3 89,8 98,4  95,9  95,0

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1. - 4. årstrinn 13,9 13,8 13,8  14,0  13,1

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5. - 7. årstrinn 14,1 13,6 13,7  13,9  12,8

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8. - 10. årstrinn 17,5 16,9 17,1  15,6  14,6

Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til
videregående opplæring 98,9 99,1 99,4  97,6  97,6

  2010 2011 2012 gruppe 13 uten Oslo

  Molde Kommune Differanse

Generelle undervisningsutgifter indikatorer fra KOSTRA 2012

Lønnsutgifter til grunnskole, spesialskoler, skolelokaler
og skoleskyss per elev   69 138 71 959 -2 821

Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev  310 796 -486

Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev  1 033 1 270 -237

Konsern 
Lønnsutgifter til grunnskole, spesialskoler, skolelokaler
og skoleskyss per elev   74 494 72 487 2 007

Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev  364 797 -433

Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev  1 098 1 271 -173

   gruppe 13 

  Molde Møre og Hele

Nøkkeltall - skole

Andel elever per datamaskin  2,3   3,0   2,9   3,0   2,8 

Andel ansatte i SFO med lærerutdanning, førskoleutdanning
eller fagutdanning  i barne og ungdomsarbeiderfaget  30,4   30,0   35,5   30,3   33,6 

  10/11 11/12 12/13 Romsdal landet

Tall hentent fra GSI
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2014 - 2017
Molde kommune har vesentlige utfordringer på 
grunnskoleområdet med hensyn til:

• basis- og spesialundervisningsressurs
• tilrettelegging for minoritetsspråklige elever
• kompetanseutvikling for tilsatt personale
• nye nasjonale og lokale tiltak på prioriterte om-

råder

Basis- og spesialundervisningsressurs
Basisressurs
I denne vurderingen må det tas hensyn til at elev-
tallet har gått ned fra 3.046 elever i 2012 til 3.027 
elever i 2013.  

Skoleområdet fi kk en økonomisk utfordring på 6,5 
mill. kroner for budsjettåret 2013. Noen av de skis-
serte tiltakene knyttet til effektivisering viste seg å 
være vanskelig å gjennomføre. Et av disse tiltakene 
var kutt i tilbudet om svømmeopplæring. Tiltaket 
skulle gi en innsparing på 0,3 mill. kroner. Videre har 
arbeidet med gjennomgang av skolestruktur vært ut-
fordrende både med tanke på fremdrift og effekt av 
eventuelle tiltak. I tillegg har området fortsatt store, 
økende behov opp mot spesialundervisningsfeltet. 
Spesielt utfordrende er god oppfølging av elever 
som har vansker innen psykiatri, rus og skolevegring. 
Denne elevgruppen fordrer tett oppfølging fra kon-
taktlærere, rådgivere og administrasjon. Det tverrfag-
lige samarbeidet innad i kommunen og mot eksterne 
instanser er avgjørende, men også ressurskrevende.

For skoleåret 2013-2014 er det lagt inn 2,0 mill. 
kroner fra fellesrammen for spesialundervisning til 
driftsrammene til skolene. Dette ble gjort for å balan-
sere skoleområdets drift for 2013, samt for å opp-
rettholde noe mer av den generelle ressursrammen 
ved skolene. Denne omfordelingen innenfor området 
resulterte i at fellesområdet ikke lengre har en reser-
vepott til oppfølging av uforutsette utfordringer.

Skoleområdet har i forbindelse med dimensjonerin-
gen av skoleåret 2013-2014 redusert timetallsramme 
for oppfølging av fådelte skoler, tatt bort vikarram-
men, redusert rammen for grunnleggende norsk 
med ett årsverk og redusert utjevningsrammen 
med med omtrent ett årsverk. Samlet ga dette ti 
færre pedagogårsverk fra 1. august 2013. Videre har 
området tatt ned ett ekstra årsverk gjennom redu-
sert vikarbruk og et halvt årsverk til spesialundervis-
ning. Målet har vært å dimensjonere aktiviteten fra 
1. august 2013 slik at driften kan gå uten vesentlige 
endring inn i 2014.

I vedtatte økonomiplan for perioden 2013-2016 er 
generell reduksjon i ramme for pedagogressurs 
for skolene satt til 9,7 mill. kroner. Dette utgjør 
390 uketimer som igjen tilsvarer16 årsverk. Det er 
vanskelig å peke på videre nedtrekk av den generelle 
pedagogressursen. Samlet utgjør vedtatte tiltak som 
berører personellressursen (generell pedagogres-
surs, vikarressurs og strukturtiltak)en reduksjon på 
ca. 22 stillinger. 

Spesialundervisning
Skoleområdet har under oppfølging vedtatt plan 
for tilpasset opplæring, ”Plass for Alle”. På noe sikt 
forventes det som en effekt av planen at skolene i 
større grad makter å tilrettelegge for fl ere elever i 
den ordinære opplæringen, og gjennom det få ned 
behovet for spesialundervisning. I en overgangspe-
riode vurderes behovet for spesialundervisningstiltak 
til å bli like omfattende som nå.

Molde kommune ligger nå over landssnittet for om-
fang av spesialundervisning i grunnskolen. 
For skoleåret 2013-2014 ble det lagt ut 779 uketimer 
til spesialundervisning. Skolene signaliserte et behov 
for pedagogressurser kommende skoleår utover 
denne ramme med 281 uketimer. Skolene meldte et 
behov på 46,56 assistentårsverk, men det ble fordelt 
ut 25,9 årsverk.  

Elever med spesialundervisning 192 208 224 226 262 245

Elever med assistent 144 134 128 157 181 176

Barn under opplæringspliktig alder 25 28 23 28 35 31

Fosterhjemsplasserte 9 15 16 15 12 15

Tøndergård 9 10 13 12 11 11

Sum 379 395 404 438 501 478

  2008 2009 2010 2011 2012 2013

Spesialundervisning Molde kommune

Tall hentent fra GSI
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Molde kommune har 15 elever i eksterne foster-
hjem, fl ertallet av disse har vedtak om spesialunder-
visning. Den gjennomgående utviklingen de siste 
årene er at tilbudet for disse elevene har blitt mer 
omfattende grunnet fl ere og sammensatte vansker. 
Merforbruket på dette området var på ca. 0,9 mill. 
kroner i 2012. Posten ble styrket gjennom ompriori-
teringer av ressurser innenfor skoleområdet i 2012 
og 2013. Med bakgrunn i dette vurderes tiltaket å ha 
en driftsutfordring i 2014 på 0,6 mill. kroner.

Nye økonomiske utfordringer:
Gjennom budsjettåret 2013 har skoleområdet også 
fått nye utfordringer. I forbindelse med fordeling av 
driftsrammer til den enkelte skole ved oppstart av 
skoleåret 2013-2014 ble det benyttet en ny omforde-
lingsmodell, hvis målsetting er å gi en mer likeverdig 
fordeling av rammene. I omfordelingen fi kk skolene 
tildelt 1,2 mill. kroner utover disponibel ramme. 
Dette var nødvendig for blant annet å følge opp avta-
lefestede vilkår knyttet til tidsressurspott, ramme for 
kontaktlærer og rådgiving. 

En gjennomgang av grensene for skoleskyss i 
Høgnakken har medført til at omtrent 20 nye elever 
har fått rett til skyss. Videre har skoleområdet noen 
enkelttilfeller der en vurdering av trafi kkforholdene 
har gitt rett til skoleskyss på grunn av farlig skolevei. 
I tillegg kommer økte utgifter til skyss av elever ved 
Molde voksenopplæringssenter. Samlet forventer 
skoleområdet økte skysskostnader på ca. 0,3 mill. 
kroner i 2014.

Det har vært klare politiske signal på at rammen for 
skolesvømming må styrkes slik at tidligere praksis 
kan gjennomføres.

Flere elever ved Molde friskole har ført til vesentlig 
ressurskrav til oppfølging av elever med spesielle be-
hov. Skolen har skissert et behov tilsvarende 2,0 mill. 
kroner. Til sammenligning så har Romsdal ungdoms-
skole de siste årene fått overført ca. 0,4 mill. kroner 
per år til spesialundervisning. Denne økningen er 
vesentlig større enn bortfallet av ressurser ved de 
skoler elevene kommer fra. 

Skoleområdet har høsten 2013 satt i verk nye og 
utvidede tiltak ved enkeltskoler og ett nytt tiltak ved 
Tøndergård skole. Dette for å kunne følge opp enkelt-
elever på en forsvarlig måte. Virkningen av disse nye 
eller utvidede tiltakene beløper seg til omtrent 1,1 
mill. kroner per år.

For 2014 vurderes situasjonen til skolene som 
krevende. Det blir vanskelig å tilrettelegge for nød-
vendig gruppedeling og styrking der det er behov 
for det. Siden det generelle timetallet blir redusert 
samtidig som skoleområdet i stor grad forsøker å 
skjerme ressursene til spesialundervisning, vil grup-
pene for ordinær undervisning øke i antall, noe som 
vil si fl ere elever per lærer.  
Lærerressursen for barnetrinnet er opprettholdt siste 
år med gruppestørrelse 13,7. På ungdomstrinnet er 
ressursen redusert (større grupper per lærer) og det 
samme viser indikatoren for generell undervisning. 
Spesialundervisning er holdt utenfor.

Tilrettelegging for minoritetsspråklige elever
Behovet på dette området øker raskere enn forutsatt.  
Dette gjelder både elever som blir bosatt i kom-
munen gjennom mottak av fl yktninger og arbeids-
innvandring. Per 1. oktober 2013 er det 157 elever i 
grunnskolen som har enkeltvedtak om grunnleggen-
de norsk. I innføringsklassene er det 17 elever ved 
Bekkevoll ungdomsskole og 22 elever ved Sellanrå 
skole. Skolene har fått henvendelser fra nabokom-
muner som ønsker å kjøpe skoleplass, noe som 
skolene har sett seg nødt til å si nei til på grunn av 

kapasitetsproblem. I tillegg til 0,75 mill. kroner som 
ligger i skolenes rammer til samordning og admi-
nistrasjon av innføringsklassene, fi nansieres deler 
av driften gjennom overføring fra sosialtjenesten 
NAV Molde gjennom året. Dette er en del av inte-
greringstilskuddet fra IMDI som fl yktningtjenesten 
har i sin ramme. Kompetansebehovet for oppfølging 
av minoritetsspråklige elever er generelt økende i 
Moldeskolen.

Lærertetthet 1. - 7. trinn  14,7 14,4 13,7 13,7 13,7

Lærertetthet 8. - 10. trinn  16,5 16,1 15,9 16,9 17,1

Lærertetthet i ordinær undervisning  18,9 18,4 17,8 18,1 18,6

Andel årstimer til undervisning gitt av undervisningspersonale
med godkjent utdanning  98,7 98,3 98,9 99,3 98,6

Undervisningstimer totalt per elev  51 52 54 53 53

   08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

Aktuelle indikatorer og nøkkeltall 

Tall hentent fra GSI/Skoleporten Udir
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Ramme for videreutdanning og etterutdanning
For inneværende skoleår 2013-2014 har Molde 
kommune ikke gitt tilsagn om videreutdanning. Det 
er utarbeidet en strategi for kompetanseutvikling i 
skolen gjennom nettverksbygging internt og mellom 
skolene i kommunen, jf. vedtatt ”Kvalitetsplan for 
grunnopplæringen i kommunen”. Molde kommune 
har fått tildelt midler fra Fylkesmannen i form av 
skjønnsmidler og prosjektmidler det siste året. Slike 
tiltak fordrer også bruk av egne midler. For 2013 er 
det avsatt 0,3 mill. kroner til nettverksstrategi og 
etterutdanning for pedagogisk personale. For oppføl-
ging av skisserte tiltak i K-sak 88/13 ”Tilstandsrap-
port for grunnskolen 2012” vil det være behov for en 
utvidelse av rammen på ca. 0,15 mill. kroner. Det er 
ikke rom for videreutdanningstiltak i samsvar med 
nasjonal strategi i 2014.

Nye nasjonale og lokale tiltak på prioriterte områder
Felles satsingsområder
Grunnleggende ferdigheter, tilpasset opplæring, 
læringsmiljø, tverrfaglig samarbeid og vurdering er 
felles satsingsområder i Moldeskolen. Lesing og 
regning i alle fag skal ha et spesielt fokus. Likedan 
vil vurdering for læring bli vektlagt gjennom felles 
nettverksstruktur.

Forskning viser at et godt læringsmiljø fremmer 
trygge og sosiale elever som trives på skolen. I 
manifest for mobbing står følgende under mål: Alle 
elever skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og 
læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.

Sentrale oppfølgingstema på området i perioden:
• Videreutvikle skole – hjem samarbeidet
• Foreldreskole, system- og  faginformasjon

I tillegg og som en del av gjennomgående tema, skal 
følgende arbeidsområder vektlegges:

Ungdomstrinnet 
(Stortingsmelding nr. 22 Motivasjon -  Mestring – 
Muligheter 2010-2011)
Ungdomstrinnet startet høsten 2012 med nye 
valgfag på 8. trinn, 9. trinn kom inn i ordningen 
høsten 2013 og 10. trinn blir innfaset høsten 2014. 
Valgfagene skal innfri en sentral målsetting fra ung-
domstrinnsmeldinga, nemlig å gi elevene anledning 

til å arbeide mer praktisk. Valgfagene vil kreve fl ere 
lærere fordi elevene må arbeide i mindre grupper. I 
den videre oppfølging av ungdomstrinnsmeldingen 
skal det iverksettes et skolebasert program over fem 
år for kompetanseutvikling i klasseledelse og forster-
ket lesesatsing med særlig vekt på gutter. Kommu-
nen må tilrettelegge for et omfattende endrings- og 
utviklingsarbeid på ungdomstrinnet i de kommende 
årene. Molde kommune blir innfaset i den nasjonale 
satsingen høsten 2015 og ut 2016. Kommunen blir 
tilført midler til ressurslærere og ekstern veiledning i 
gjennomføringsperioden.

Ny Giv er et annet nasjonalt satsingsområde på ung-
domstrinnet som skal inn i driften i alle kommuner 
og skoler fra 2013. Signalene så langt, er at kommu-
nene ikke vil få tilført midler når prosjektet går over 
i driftsfasen. Målgruppen for prosjektet er elever 
som er lite motivert for opplæring, har høyt fravær 
eller ved at de ikke har opparbeidet seg tilstrekkelige 
grunnleggende ferdigheter. Dette er ett av tiltakene 
som er iverksatt for å redusere frafallet i videregå-
ende opplæring. 

Veiledning av nyutdannede pedagoger
I 2009 ble det inngått en intensjonsavtale mellom 
KS og Kunnskapsdepartementet på dette området.  
Dette vil også være et sentralt tiltak i en rekrutte-
ringssammenheng. Målet er en tilnærmet lik modell 
ved alle skoler. Dette er ikke iverksatt som et felles 
kommunalt tiltak, men det er noe tilrettelegging ved 
den enkelte skole.

Kultur og nærmiljø (Veøy)
I perioden 1998-1999 utarbeidet Den norske kirke 
og Romsdalsmuseet et opplegg for en temadag for 
6. trinn på Veøy. Tilbakemeldingen på opplegget har 
vært god. Etter drøftinger med berørte parter ønsker 
kommunen i samarbeid med Den norske kirke og 
Romsdalsmuseet å videreutvikle dette tiltaket til en 
felles kultur- og nærmiljødag for alle 6. trinn. Kostna-
den, hovedsakelig til skyss (båt og buss), vil beløpe 
seg til ca. 0,1 mill. kroner per år.

Antall elever og lærerårsverk for alle trinn

Tallet på elever * 3 225 3 177 3 126 3 059 3 027

Årsverk til undervisning 237,2 235,1 234,0 227,2 217,0

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

* elevtall inkludert kommunens elever ved Tøndergård skole og ressurssenter
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Fellesområde skoleRamme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017
Hele 1.000

Brutto driftsutgifter 26 906    

Brutto driftsinntekter -6 623    

Inngående 20 283 16 996 270 -3 680 -3 830

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 25    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 18 5   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 16    

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -541   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  649   

Andel fagseksjon til plan- og utviklingsavdelingen  -2 650   

Reduserte innkjøp (red. 3,0 pst.) for avgrenset periode  125 50 50 

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

Nedlegging av pedagogisk støtteteam fra høsten 2013, innsparing   -275   

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

Endring skolestruktur  -1 500   

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår -934 -1 307   

Oppholdsbetaling SFO fl yttes fra skolene til fagseksjon -7 386 -10 342   

Rammereduksjon 2013 fordelt fra fagseksjon til skolene  5 444    

Tildeling til skoler med ekstra utfordringer høst 2013 -470 470   

Statsbudsjettet 2014 - helårseffekt innføring av valgfag 9. trinn   464   

Statsbudsjettet 2014 - innføring av valgfag 10. trinn høsten 2014  331   

Statsbudsjettet 2014 - innføring av kulturskoletilbud i skole/
SFO 2013 helårseffekt  170   

Statsbudsjettet 2014 endringer - frukt og grønt ordning reduseres  -520   

Statsbudsjettet 2014 endringer - skoletilskudd fl ykninger
lagt til integreringstilskuddet  275   

Redusert effekt skolebruksplan  3 000   

Økt elevtall private skoler fra høsten 2013   -3 000  

K-sak 117/13 styrking leirskole  200   

K-sak 117/13 styrking kompetanseutvikling lærere  200   

Utgående 16 996 704 -2 446 -2 596 -2 596

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

De siste årene har skoleområdet fått fl ere endringer 
i avtale- og regelverk som økt tidsressurspott, ny 
strategi for kompetanseutvikling, forskriftsendringer 
om økt dokumentasjonskrav, veiledning av nyutdan-
nede, videreutvikling av ungdomstrinnet med nye 
valgfag med mer. Ved fl ere av tiltakene og endringer 
i rammevilkår forutsettes det at kommunene følger 
opp uten eller med delvis kompensasjon. Eksempel 
på utgiftssdrivende tiltak er ny arbeidstidsavtale for 
pedagogisk personale av 10. februar 2012. Samlet 
kostnad knyttet til endringene i avtaleverket om 
arbeidstid i 2006 og 2012 er for Molde kommune 
beregnet til ca. 2,5 mill. kroner per år.

Prioriterte arbeidsfelt i kommende periode:
• Tilpasset opplæring eller spesialundervisning 

med vekt på felles forståelse og oppfølging, jf. 

planarbeid og oppfølging kommende periode.
• Vurdering med utgangspunkt i mål for opplærin-

gen og læringsresultat på skole- og kommune-
nivå, jf. revidert kvalitetsplan for grunnopplærin-
gen.

• Systemarbeid, herunder samarbeid barnehager- 
skoler, PPT-skoler, barnevern og videregående 
opplæring.

• Tidlig innsats.
• Kompetanseutvikling for tilsatt personale med 

vekt på nettverksbygging og erfaringslæring.  
Prioriterte områder er blant annet grunnleggende 
ferdigheter i norsk og matematikk, grunnleg-
gende norsk, fremmedspråk og rådgiving. 

• Tilstrekkelige rammevilkår for oppfølging av de 
nye valgfagene og generell organisasjonsutvik-
ling på ungdomstrinnet.

Fremtidige utfordringer
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Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 Kvam skole
Hele 1.000

Sellanrå skoleRamme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017
Hele 1.000

Brutto driftsutgifter 27 768    

Brutto driftsinntekter -4 919    

Inngående 22 849 23 786 25 105 25 105 25 105

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 356    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 166 94   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 16 10   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -1   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  26   

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår -137 -192   

Oppholdsbetaling SFO fl yttes til fagseksjon - skolene får økt ramme 1 154 1 616   

Rammereduksjon 2013 fordelt fra fagseksjon til skolene  -618    

Rammereduksjon og styrking IKT  -230   

Utgående 23 786 25 109 25 109 25 109 25 109

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Brutto driftsutgifter 15 585    

Brutto driftsinntekter -2 240    

Inngående 13 345 13 842 14 577 14 577 14 577

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 170    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 90 53   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 16 10   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,0 pst. fi nansieres med 
økning i egne inntekter  -1   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  21   

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår -172 -241   

Oppholdsbetaling SFO fl yttes til fagseksjon - skolene får
økt ramme 733 1 027   

Rammereduksjon 2013 fordelt fra fagseksjon til skolene  -340    

Rammereduksjon og styrking IKT  -130   

Utgående 13 842 14 581 14 581 14 581 14 581

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Kommunestyret vedtak i sak 117/13 i møte 12. desember styrking av leirskole på kr. 200.000,-.

Kommunestyret vedtak i sak 117/13 i møte 12. desember styrking kompetanseutvikling av lærere på 
kr. 200.000,-.
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Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 Langmyra skole
Hele 1.000

Nordbyen skoleRamme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017
Hele 1.000

Brutto driftsutgifter 22 846    

Brutto driftsinntekter -3 591    

Inngående 19 255 20 058 21 047 21 047 21 047

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 280    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 156 88   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 16 10   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -1   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  18   

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår -148 -207   

Oppholdsbetaling SFO fl yttes til fagseksjon - skolene
får økt ramme 953 1 334   

Rammereduksjon 2013 fordelt fra fagseksjon til skolene  -514    

Rammereduksjon og styrking IKT  -190   

Ekstra utfordringer høst 2013 60 -60   

Utgående 20 058 21 050 21 050 21 050 21 050

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Brutto driftsutgifter 31 777    

Brutto driftsinntekter -5 912    

Inngående 25 865 27 727 30 042 30 042 30 042

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 386    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 189 108   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 16 10   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -16   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  29   

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår 323 453   

Oppholdsbetaling SFO fl yttes til fagseksjon - skolene
får økt ramme 1 532 2 145   

Rammereduksjon 2013 fordelt fra fagseksjon til skolene  -734    

Rammereduksjon og styrking IKT  -260   

Ekstra utfordringer høst 2013 150 -150   

Utgående 27 727 30 046 30 046 30 046 30 046

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 Kleive oppvekstsenter

Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 Kviltorp skole

Hele 1.000

Hele 1.000

Brutto driftsutgifter 14 405    

Brutto driftsinntekter -2 218    

Inngående 12 187 12 640 10 960 10 960 10 960

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 204    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 98 53   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  9   

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår -115 -161   

Oppholdsbetaling SFO fl yttes til fagseksjon - skolene 
får økt ramme 215 300   

Rammereduksjon 2013 fordelt fra fagseksjon til skolene  -265    

K-sak 54/12 - Drift Ødegård barnehage - vår 2013 -
trekt ut kr. 100.000,- i vedlikeholdsutgifter   -1 660   

Overføring av vedlikeholdskostnader Ødegård barnehage  -100   

K-sak 47/13 budsjettrev. 1 - overføring av vedlikeholds-
kostnader Ødegård barnehage -100    

Redusert overføring til Hjelset barnehage etter faktiske
barnetall (Ødegård barnehage)  159 251   

Funksjonshemmede barn vår 2013 181 -181   

Funksjonshemmede barn høst 2013 50 -50   

Tilskudd spesialpedagogisk hjelp høst 2013 26 -26   

Rammereduksjon og styrking IKT  -100   

Økt sats foreldrebetaling  -14   

Utgående 12 640 10 961 10 961 10 961 10 961

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Brutto driftsutgifter 30 347    

Brutto driftsinntekter -4 901    

Inngående 25 446 27 463 29 947 29 947 29 947

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 415    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 235 133   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 16 10   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  22   

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår 305 427   

Oppholdsbetaling SFO fl yttes til fagseksjon - skolene
får økt ramme 1 604 2 245   

Rammereduksjon 2013 fordelt fra fagseksjon til skolene  -658    

Rammereduksjon og styrking IKT  -250   

Ekstra utfordringer høst 2013 100 -100   

Utgående 27 463 29 950 29 950 29 950 29 950

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Bolsøya skoleRamme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017

Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 Vågsetra barne- og ungdomsskole
Hele 1.000

Hele 1.000

Brutto driftsutgifter 20 583    

Brutto driftsinntekter -2 149    

Inngående 18 434 19 002 19 426 19 426 19 426

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 246    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 129 73   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 16 10   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -7   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  19   

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår 40 55   

Oppholdsbetaling SFO fl yttes til fagseksjon - skolene
får økt ramme 440 617   

Rammereduksjon 2013 fordelt fra fagseksjon til skolene  -463    

Rammereduksjon og styrking IKT  -180   

Ekstra utfordringer høst 2013 160 -160   

Utgående 19 002 19 429 19 429 19 429 19 429

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Brutto driftsutgifter 7 038    

Brutto driftsinntekter -1 154    

Inngående 5 884 6 210 6 653 6 653 6 653

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 80    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 32 18   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 15 9   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  14   

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår 39 54   

Oppholdsbetaling SFO fl yttes til fagseksjon - skolene
får økt ramme 292 409   

Rammereduksjon 2013 fordelt fra fagseksjon til skolene  -132    

Rammereduksjon og styrking IKT  -60   

Utgående 6 210 6 654 6 654 6 654 6 654

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 Sekken oppvekstsenter
Hele 1.000

Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 Bekkevoll ungdomsskole
Hele 1.000

Brutto driftsutgifter 32 027    

Brutto driftsinntekter -2 602    

Inngående 29 425 29 923 30 613 30 613 30 613

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 363    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 153 87   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 31 17   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -4   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  24   

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår 615 860   

Rammereduksjon 2013 fordelt fra fagseksjon til skolene  -664    

Rammereduksjon og styrking IKT  -290   

Utgående 29 923 30 617 30 617 30 617 30 617

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Brutto driftsutgifter 5 296    

Brutto driftsinntekter -686    

Inngående 4 610 4 622 4 632 4 632 4 632

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 67    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 20 11   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 13 8   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  4   

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår -3 -4   

Oppholdsbetaling SFO fl yttes til fagseksjon - skolene
får økt ramme 24 34   

Rammereduksjon 2013 fordelt fra fagseksjon til skolene  -109    

Rammereduksjon og styrking IKT  -40   

Økt sats foreldrebetaling  -2   

Utgående 4 622 4 633 4 633 4 633 4 633

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 Bergmo ungdomsskole
Hele 1.000

Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 Skjevik barne- og ungdomsskole
Hele 1.000

Brutto driftsutgifter 19 041    

Brutto driftsinntekter -2 198    

Inngående 16 843 17 240 17 778 17 778 17 778

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 241    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 130 73   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 16 10   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -25   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  17   

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår 14 20   

Oppholdsbetaling SFO fl yttes til fagseksjon -
skolene får økt ramme 439 615   

Rammereduksjon 2013 fordelt fra fagseksjon til skolene  -443    

Rammereduksjon og styrking IKT  -170   

Utgående 17 240 17 780 17 780 17 780 17 780

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Brutto driftsutgifter 23 004    

Brutto driftsinntekter -2 126    

Inngående 20 878 20 946 21 030 21 030 21 030

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 265    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 118 66   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 16 9   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -42   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  19   

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår 173 243   

Rammereduksjon 2013 fordelt fra fagseksjon til skolene  -504    

Rammereduksjon og styrking IKT  -210   

Utgående 20 946 21 031 21 031 21 031 21 031

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017

 MOLDE VOKSENOPPLÆRINGSSENTER

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2014 - 2017
Molde voksenopplæringssenter har i oppgave å drive 
all kommunal voksenopplæring. Dette innebærer 
grunnskoleopplæring og spesialundervisning, samt 
norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne 
innvandrere.

Det er inngått samarbeidsavtale med Aukra kom-
mune om opplæring på disse områdene. Senteret 
selger også tjenester til andre kommuner, i tillegg til 
internt og eksternt salg på områder der senteret har 
kompetanse. 

Senteret er en regionaktør og har som mål å bidra 
til utvikling av gode opplæringstiltak for voksne i 
regionen. 

Grunnskoleopplæring for voksne
Eksamensrettet grunnskoleopplæring
Grunnskoleopplæring for fl yktninger som en del av 
introduksjonsprogrammet er for fl yktninger som har 
lite grunnskoleutdanning fra hjemlandet eller som 
ikke har kompetanse nok til å komme seg videre 
i et utdanningsløp i videregående skole. Tiltakene 
omfatter fem fag: matematikk, norsk, samfunnsfag, 
naturfag og engelsk. 

Opplæring i grunnleggende ferdigheter
I inneværende budsjettår er Molde voksenopplæ-
ringssenter med i to utviklingsprosjekt ved hjelp av 
prosjektmidler fra VOX og IMDI. Det gis opplæring 
i grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving, 
muntlige ferdigheter, regneferdigheter og IKT. Opp-
læringa er tett knyttet opp mot kantinearbeid og anna 
praktisk arbeid. Slik opplæring kan gis til alle grupper 
av elever som har mangelfulle ferdigheter på disse 
områdene. Dette er fra myndighetenes side defi nert 
som et satsingsområde innen voksnes læring og er 

et svært viktig grunnlag for at voksne med svake fer-
digheter eller lite skolegang skal ha større muligheter 
til å lykkes i videre skolegang eller arbeid. Det er en 
kritisk suksessfaktor for å hindre frafall fra videregå-
ende skole og for å gjøre inngangen til arbeidslivet 
lettere for disse gruppene. Gjennom enhetens fokus 
på praksisnær opplæring er det mulig å lykkes enda 
bedre med integrering av fl yktninger med lite skole-
bakgrunn, som vi har en del av i kommunen.

Spesialundervisning 
Opplæringslova § 4A.2 gir rett til spesialundervisning 
for voksne som ikke får eller kan få tilstrekkelig ut-
bytte av den ordinære opplæringa eller som trenger 
det for å opprettholde grunnleggende ferdigheter. 
Spesialundervisning gis til svært ulike grupper. Det 
gis rehabiliterende opplæring etter sjukdom eller 
ulykke, for eksempel slagrammede eller trafi kkskad-
de personer, samt spesielt tilrettelagt opplæring til 
personer med psykisk utviklingshemming, psykiske 
lidelser eller spesifi kke lærevansker. All opplæring er 
basert på sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psyko-
logisk tjeneste (PPT) 

Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Molde voksenopplæringssenter skal ha et tilbud til 
alle innvandrere som henvender seg til senteret. 
Elever med rett og plikt til opplæring blir tilskrevet og 
gitt tilbud innen tidsfrist som er satt i lov og forskrift. 
For elever med rett og plikt bosatt i andre kommuner, 
må bosettingskommunen gi tillatelse til at opplæring 
tas i annen kommune. Norskkurs for arbeidsinnvan-
drere må kjøpes personlig eller av bedriften. I snitt 
er det ca. 300 elever til enhver tid i opplæring. Det 
totale tallet på årsbasis er på ca. 500 elever. Kurs 
tilbys både på dag-, ettermiddag- og kveldstid. 

Hele 1.000

Brutto driftsutgifter 26 468    

Brutto driftsinntekter -18 541    

Inngående 7 927 8 355 8 315 8 315 8 315

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 232    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 180 103   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 16 10   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -41   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  136   

Økte inntekter på salg av tjenester blant annet logopedtjenester  -150   

Rammereduksjon og styrking IKT  -80   

Utgående 8 355 8 333 8 333 8 333 8 333

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan



84

Sk
ol

e

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2014 - 2017
Forklaring og konsekvens av endring
Konsekvens av stadig strammere kommunale ram-
mer og krav om at økte utgifter skal dekkes av økte 
inntekter, er svært krevende for senteret. Det har, for 
å holde tritt med utgiftene, økt sine priser på salg av 
tjenester i 2013.  Det kan se ut til at de som kjøper 
kurs, spesielt arbeidsinnvandrere med til dels lave 
inntekter, ikke greier disse kostnadene. Det betyr 
dårligere språkferdigheter for denne gruppa og ned-
gang i inntektene til senteret. 

For spesialundervisningen ser senteret klart at inn-
stramming i antall årsverk gjør at fagmiljøet blir min-
dre og mer sårbart. Færre lærere skal dekke fl ere og 
helt ulike områder på dette feltet. Det oppleves som 
et dilemma at senteret skal være i teten i regionen, 
samtidig som det må redusere antall ansatte. Skal 

senteret ha et godt produkt å selge, må det opprett-
holde kvaliteten på produktet. I tillegg har senteret 
problemer med å forsvare reduksjonen i vedtak om 
spesialundervisning, og økt antall klagesaker til Fyl-
kesmannen kan bli resultatet.

Forventning om salg av logopedtjenester har så langt 
ikke vært mulig å realisere, og dette er også usik-
kert for 2014. Det betyr økt press på annet salg for å 
oppnå forventet inntjening.

Toårig introduksjonsprogram (jf. introduksjonsloven)
Heldags- og helårsopplæring og kvalifi seringstiltak 
for fl yktninger bosatt i Molde og Aukra (i nært samar-
beid med NAV fl yktningetjeneste). Annen opplæring 
tilbys ved behov og fi nansieres særskilt.

Faglige utfordringer
Det settes store krav til de tjenester som skal leve-
res. Senteret konkurrerer både på pris og kvalitet på 
fl ere områder. Senteret har også som mål å være en 
ledende aktør på voksenopplæringsfeltet i regionen i 
tråd med kommunens visjon. 

Dette betyr at: 
• Senteret må ha muligheter og evne til å videre-

utvikle tilbudene til elevgruppene de skal be-
tjene.

• Ansatte må få mulighet for kompetanseheving 
innenfor senterets tjenesteområder.

• Nye behov innenfor spesialundervisning stiller 
høyere krav til ansatte om enda bredere kompe-
tanse enn tidligere.

• Senteret må stadig sikre et kvalitativt godt sam-
arbeid med andre offentlige tjenesteytere for å gi 
et godt opplæringstilbud til elevene.
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Fremtidige utfordringer
Senteret opplever en stadig etterspørsel etter sine 
tjenester, både innen norskopplæring og spesialun-
dervisning. Dette er både fra det offentlige, nærings-
liv og privatpersoner. Senteret ser at det stadig er 
mer skreddersydde løsninger som etterspørres, og 
det stiller enda større krav til ledelsen for å kunne 
jobbe ut mot markedet. Ikke minst krever det også 
at lærerne og ansatte for øvrig får mulighet til å øke 
sin kompetanse og kan omstille seg til de ulike krav 
som stilles. 

Som nevnt over om prosjekt innen grunnleggende 
ferdigheter, er dette fra myndighetenes side utpekt 
som satsingsområde innen fagfeltet. Senterets 
utfordring er å kunne drifte dette tilbudet, som er 
tett knytta opp mot kantineaktiviteter, etter prosjekt-
periodens utløp. Denne formen for opplæring krever 
mye tettere oppfølging av elevene og er derfor mer 
ressurskrevende enn ordinær opplæring ved sente-
ret. Men ser ut til å gi svært lovende resultater, og vil 
uten tvil være enda viktigere i årene som kommer. 
 
Senteret er avhengige av å yte god sørvis til alle de 
som etterspør tjenester, og mange trenger råd og 
veiledning. Med stadig større krav om salg og inntje-
ning de siste åra, har presset på merkantile tjenester 
ved senteret økt merkbart. Selv om det jobbes med 
å effektivisere disse funksjonene, er det nødvendig å 
styrke denne kompetansen.  

Molde voksenopplæringssenter har et godt omdøm-
me. Sist år kom dette til uttrykk blant annet gjennom 
at Molde kommune vant bosettingsprisen for sitt 
arbeid for bosetting og kvalifi sering av fl yktninger. 

Senteret har tidligere luftet ideen om å opprette 
et innvandrerkontor, gjerne i et samarbeid mellom 
lokalt næringsliv og kommunen. Dette vil også være 
et godt virkemiddel for næringslivet til å beholde 
arbeidskraft som er hentet utlands. 

Senteret har på grunn av for lite lokaler, vært nødt til 
å utvide leiearealet. Det er helt nødvendig om sen-
teret skal kunne øke kapasiteten og ta imot elever 
også fra omkringliggende kommuner. Det betyr økte 
utgifter til husleie, og denne posten på senterets 
driftsbudsjett er svært stor. Senteret må derfor drive 
”butikk” på en helt annen måte enn andre kommu-
nale enheter. Målsetting om å bli et regionsenter på 
voksenopplæring er likevel helt avhengig av at Molde 
voksenopplæringssenter er sikret muligheten for å 
beholde egnede lokaler og at det kan rekruttere og 
beholde en sterk kompetanse på sine fagområder.

Nye signaler fra myndighetene gjør det også i neste 
fi reårsperiode enda mer aktuelt å jobbe målrettet for 
at Molde voksenopplæringssenter blir lokomotivet 
på sitt fagområde i regionen.



13. 
 barnehage

Deltagelse



Fellesområde barnehage 107 709

Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo barnehager 11 893

Hatlelia og Barnas Hus barnehager 17 877

Kvam og St. Sunniva barnehager 11 194

Hjelset barnehage 8 860

Langmyra og Banehaguen barnehager 4 859

Lillekollen barnehage 13 436

Sum ramme barnehageområdet 175 828

Barnehage 2014 

Befolkningsendring for aldersgruppen 14,4 % 0 - 5 år i planperioden

Budsjett 2014 for barnehage

Barnehageområdets andel av kommunens totale driftsbudsjett

Hele 1.000

2013 2014 2015 2016 2017

0 - 5 år

1 792

1 906 1 913
1 955

1 856

14,4 %
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 BARNEHAGEOMRÅDET
Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 (samlet for barnehageområdet) 

Hele 1.000

Fellesområde barnehage 99 624 107 709 107 089 107 709 107 709

Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo barnehager 13 200 11 893 11 893 11 893 11 893

Hatlelia og Barnas Hus barnehager 14 499 17 877 17 877 17 877 17 877

Kvam og St. Sunniva barnehager 11 419 11 194 11 194 11 194 11 194

Hjelset barnehage 7 776 8 860 8 860 8 860 8 860

Langmyra og Banehaguen barnehager 5 839 4 859 4 859 4 859 4 859

Lillekollen barnehage 13 716 13 436 13 436 13 436 13 436

Sum ramme barnehageområdet 166 073 175 828 175 208 175 828 175 828

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2014 - 2017
Kommunen har ansvar for å sikre et kvalitativt godt 
barnehagetilbud til alle barn med rett til barneha-
geplass. Kommunen skal sikre fi nansieringen av all 
kommunal og privat barnehagedrift, i tråd med lov og 
forskrift. Kommunen har ansvar for å sikre at lov-
verket følges gjennom sin rolle som barnehagemyn-
dighet. Kommunen er både barnehageeier og lokal 
barnehagemyndighet.

Molde har et mangfoldig barnehagetilbud. Elleve 
ulike eiere tilbyr barnehagetjenester. Samtlige eiere 
er svært viktige samarbeidsparter for Molde kom-
mune. Kommunen er totalt den største barnehageei-
eren i Molde. MoBarn er den største private aktøren 
i Molde. Espira er en stor, nasjonal barnehageeier, 
men har bare én barnehage i Molde. I tillegg til disse 
tre eierne er det ytterligere åtte private eiere bestå-
ende av enkeltmannsforetak, velforening, andels-
barnehager, livssynsorganisasjon med videre. 1.414 
barn har barnehagetilbud. I tillegg får 69 barn tilbud i 
åpen barnehage. Kommunen har en dekningsgrad i 
aldersgruppen 1-5 år på 94,9 pst.

De kommunale barnehagene er organisert i seks 
større kommunale barnehageenheter. I tillegg er 
Sekken og Kleive organisert som oppvekstsenter 
(barnehage, skole, SFO) med rektor som styrer.

Barnehagene
Det har skjedd store endringer i barnehagesektoren 
siden barnehageforliket i 2004. Ikke minst har det 
ført til en sektor i enorm utvikling og vekst. Rett til 
barnehageplass, kvalitetsmelding, kompetansestra-
tegi og ny fi nansieringsreform er iverksatt. Kommu-
nenes rolle som barnehagemyndighet er betydelig 
endret og utvidet.

Barnehagene skal gi et kvalitativt godt pedagogisk 
barnehagetilbud i tråd med barn og foreldres behov, 
sentrale lover, forskrifter og retningslinjer, nyere fors-
kning og kommunens strategier. 

Høringsnotat vedrørende forslag til endring i forskrift 
om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige 
tilskudd til ikke-kommunale barnehager og forslag 
til endring i barnehageloven - utvidelse av retten til 
barnehageplass og innføring av minimum to årlige 
barnehageopptak, er sendt kommunen i oktober. Det 
legges opp til endringer som vil få stor betydning for 
tjenestetilbudet i kommunene.

Stortingsmeldingen ”Framtidas barnehage” ble god-
kjent våren 2013. Ny lovgivning på området (NOU 
2012:1 Til barnas beste) er til endelig behandling 
i Kunnskapsdepartementet. Den barnehagefaglig 
kvaliteten og barnehagefaglige kompetansen skal 
spisses og styrkes i alle ledd i offentlig sektor. Det vil 
føre til endringer innenfor området for kommunene, 
fylkesmannsembetene, departement og direktorat. 
”Kompetanse for framtidens barnehage – Strategi 
for kompetanse og rekruttering 2014-2020” ble utgitt 
i august 2013. Kompetente ledere og faglig refl ek-
terte voksne er avgjørende for å kunne gi en god 
barnehage. Strategien inneholder mål og innhold, 
system for kompetanseutvikling og aktørenes ulike 
roller og ansvar.

Status på barnehageområdet i Molde 
Det er godt samarbeid i barnehagesektoren i Molde. 
Alle eiere arbeider aktiv for å kunne gi barnehage-
barn et kvalitativt godt barnehagetilbud innenfor 
stramme økonomiske rammer. 
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Hele 1.000

Brutto driftsutgifter 178 372    

Brutto driftsinntekter -26 199    

Inngående 152 173 166 073 178 624 178 004 178 624

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 1 061    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 642 367   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 129 62   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,1 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -29   

Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter  2 039   

Andel fagseksjon til plan- og utviklingsavdelingen  -2 038   

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

Oppstart 15.08.2013 (videreføring av Ødegård) trekt ut 
kr. 100.000 vedlikeholdskostnader  1 660   

Redusert overføring fra Kleive barnehage etter faktiske 
barnetall (Ødegård barnehage)  -159 -251   

Utarbeide kommunal sats for åpen barnehage  -170   

Rammetrekk fagseksjonen  -50   

K-sak 47/13 budsjettrev. 1 - forventet økning i barnetall fra 
1. august 2013 - Barnas Hus avd. Sykepleieskolen 2 300 3 800   

Funksjonshemmede barn vår 2013 - til skoleområdet -231 231   

Tilskudd spesialpedagogisk hjelp høst 2013 - til skoleområdet -26 26   

Rammereduksjon og styrking IKT  -310   

Økt sats foreldrebetaling  -197   

Husleie tidligere sykepleierskolen  620 -620 620 

Økning tilskudd ikke-kommunale barnehager 10 184 4 123   

Statsbudsjettet 2014 -ikke kommunale barnehager økt tilskudd 
98 pst. minimumssats   1 807   

Statsbudsjettet 2014 - nominell videreføring av foreldrebetaling  394   

Statsbudsjettet 2014 endringer - redusert barnetall i 
barnehageområdet grunnet økt kontantstøtte  -1 661   

Utgående 166 073 175 828 175 208 175 828 175 828

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 (samlet for barnehageområdet) 



90

B
ar

ne
ha

ge

Generelt bemanning
Kommunale og private barnehager i Molde drives al-
lerede svært effektivt. Dette indikeres også i Kostra. 
Blant annet ved indikatoren korrigerte oppholdstimer 
per årsverk i kommunale barnehager.

Med unntak av avtalefestet administrativ styrerres-
surs, fi re timer per uke lovfestet planleggingstid til 
pedagogiske ledere og marginal tid til helt nødvendig 
møtevirksomhet, er all bemanningsressurs i barne-
hagene knyttet til direkte arbeid med barna. Antall 
ansatte per barn er lavt sammenlignet med andre 
kommuner og kan vanskelig reduseres innenfor 
dagens lovkrav. Kommunen har allerede utfordrin-
ger med å sikre pedagognorm. I forbindelse med 
budsjettet for 2013 ble dette løst ved effektivisering 
av administrativ del av styrerressurs til styrking av 
pedagogtetthet.

Andre driftsutgifter
De kommunale barnehagene har helt marginale 
driftsbudsjett som skal dekke utgifter til leker, utstyr, 
formingsmateriell, bøker, kontor, telefon, kompe-
tanseheving, hygieneartikler med videre. Det lave 
utgiftsnivået til dette kan ikke reduseres. Det er 
også et stort behov for styrking av IKT-systemer og 
tjeneste.

Rett til barnehageplass, lov om barnehager § 12a
Kunnskapsdepartementet har sendt til høring forslag 
til endring i barnehageloven. Forslaget innebærer at 
det stilles krav om minimum to årlige barnehageopp-
tak og at rettighetsbestemmelsen endres til også å 
omfatte barn som fyller ett år i september eller okto-
ber (i dag gjelder retten for barn født innen august). 
I tillegg kan tidspunkt for søknadsfrist endres. Med 
det vil et betydelig antall fl ere barn vil få rett til plass; 
både yngre barn og de som kommer til ved senere 
søknadsfrist. 

Alle barn med rett har barnehageplass i Molde kom-
mune. Til tross for dette har kommunen per oktober 
90 søkere uten rett på plass, på venteliste. Det er en 
utfordring for kommunen, barna, foreldre og Molde 
som samfunn. Med lovendringen ville en stor andel 
av disse 90 hatt rett til barnehageplass.

Det signaliseres en gradvis utvidelse utover forsla-
gene i høringsnotatet. Høringsfrist er satt til januar 
2014. Kommunen må sikre ytterligere barnehagea-
real slik at den er i stand til å møte kapasitetsutvidel-
sene etter hvert som de lovfestes. 

Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale eiere, lov om 
barnehager § 14
Finansieringsreformen på barnehageområdet har 
vært svært uforutsigbar, krevende og kompleks for 

alle aktører. Kommunen fi nansierer i hovedsak all 
barnehagedrift, både den kommunale og den private. 
Økonomisk uforutsigbarhet og stor administrativ 
byrde for kommunene har skapt frustrasjon både 
hos private eiere og kommuner. Private Barneha-
gers Landsforbund (PBL) og KS har gjentatte ganger 
påpekt krevende forhold med reformen. Utdannings-
direktoratet har nå fått i oppdrag å foreta en helhetlig 
gjennomgang av forskriften. Direktoratet har sendt til 
høring forslag om endring av forskrift. Det tas sikte 
på at endringene trer i kraft 1. januar 2014. Inntil end-
ringene er fastsatt er det ikke mulig å forutsi hvilke 
økonomiske konsekvenser dette kan få for Molde 
kommune. 

Forslag til tilskuddssatser til ikke-kommunale bar-
nehager skal kunngjøres når budsjettet legges ut 
til offentlig ettersyn. Innen 1. februar skal de ikke-
kommunale barnehagene være underrettet om 
satsene på egnet detaljeringsgrunnlag. Satsene kan 
bli korrigert noe når detaljbudsjettet for kommunale 
barnehager er endelig fastsatt. Dette gjelder spesi-
elt sats for kapitaltilskudd til ordinære barnehager. 
Molde kommune har tidligere benyttet nasjonal sats. 
Ny nasjonal sats for kapitaltilskudd er ført opp i tabell 
under, men Molde kommune vil vurdere frem til 1. 
februar om kommunal sats også skal benyttes for 
kapitaltilskuddet. Ikke-kommunale barnehager skal 
minimum ha 96 pst. av kommunal sats i 2014.

Forslag til kommunal sats ordinære barnehager 2013

Små barn  185 442   85,85 

Store barn  90 446   41,90 

Kapitaltilskudd  9 100   4,25 

  Per Per
  heltidsplass oppholdstime

Forslag til kommunal sats åpne barnehager 2013

Kommunal sats  8 500   - 

  6 - 15 timer over  15 timer

Nasjonal sats familiebarnehager 2013

Små barn  149 000   69,00 

Store barn  114 100   52,80 

Kapitaltilskudd per barn   12 000   5,60 

  Per Per
  heltidsplass oppholdstime
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Barn med særskilte behov
Det arbeides kontinuerlig med å gi best mulig kva-
litet innenfor svært stramme rammer. Tilbudet kan 
vanskelig effektiviseres ytterligere ut fra varierende 
behov og tilstrekkelig behov for ulik kompetanse. 

Barn har rettigheter gjennom lovverket både for 
spesialpedagogisk hjelp og tiltak for barn med ned-
satt funksjonsevne. Utfordringsbildet er beskrevet 
tidligere. Det er svært viktig at alle barn, og særlig 
barn med behov for særskilt støtte, får kvalitativt god 
oppfølging. Barnehagetilbud i seg selv er ”tidlig inn-
sats” og barnehagepersonale med høy kompetanse 
og tilstrekkelig mulighet til å se, forstå og legge til 
rette rett tilbud til rett tid, er helt avgjørende for at 
disse barna skal kunne utvikle seg i tråd med sine 
forutsetninger. Det krever både høy allmennpedago-
gisk og spesialpedagogisk kompetanse. Behovet for 
ressurser vil variere mellom barnehageår. Først når 
omfanget for høsten 2014 er kartlagt, vil det endelige 
behovet være klart.

Kvalitet i barnehagene
Tidligere bruker- og medarbeiderundersøkelser viser 
generelt at det er god kvalitet på barnehagetjenes-
ten i Molde. Kommunale og private barnehager 
har mange dyktige medarbeidere. Samtidig er det 
et stort behov i sektoren for økt barnehagefaglig 
kompetanse (NOU 2012:1) I barnehagesektoren har 
ansatte lavt formelt utdanningsnivå. Dette krever 
mye veiledning og kompetanseheving, noe det ikke 
er tilstrekkelig ressurser til å avsette tid til. Lavt ut-
danningsnivå og dispensasjoner fra utdanningskravet 
kan medføre redusert kvalitet.
 
Fremtidens barnehage i Molde 
I magre økonomiske tider er det ekstra viktig å holde 
fokus på kvalitet og sette mål for fremtida. Uten 
ekstern fi nansiering hadde barnehageområdet i lite 
grad hatt ressurser til å arbeide med kvalitetsutvik-

ling. I tråd med statlige signaler og føringer om kvali-
tet, arbeides det videre med ”Fremtidens barnehage 
i Molde”. På vegne av samtlige kommunale og private 
barnehager er det søkt Fylkesmannen om kompe-
tansemidler til et stort vennskapsprosjekt.

Å bidra til vennskap mellom barn er helt sentralt i alt 
barnehagearbeid. Vennskap er en av grunnpilarene 
for å sikre barnehagens formål med å ivareta barnas 
behov for omsorg og lek, for å fremme læring og 
danning som grunnlag for allsidig utvikling. Prosjek-
tet legger opp til nært samarbeid mellom barneha-
gene (kommunale og private) gjennom erfaringsut-
veksling, hospitering og fagsamlinger. Dette er også 
i tråd med sentrale tema i ”Sammen om en bedre 
kommune”. Videre er kvalitativt gode barnehager 
viktige i et folkehelseperspektiv. Faglig samarbeid 
mellom samtlige barnehager, ansatte, tillitsvalgte, ei-
ere, fagseksjonen og Høgskolen i Volda vil gi mange 
positive effekter og et enda bedre barnehagetilbud til 
barna i Molde. Prosjektet er også et ledd i å videreut-
vikle barnehagefaglige kraftsenter. Dette er viktig for 
å sikre høy kvalitet og rekruttering. 

Kommunen videreutvikler, i samarbeid med private 
aktører, også kapasitet. Store prosjekt som er reali-
sert i 2013 er nye Hjelset (kommunal), utvidelse ved 
Cecilienfryd (MoBarn), barnehageplasser i tidligere 
Sykepleierskolen (kommunal). I 2014 økes kapasitet 
ved Krohnstad Montessoribarnehage (privat), Øver-
land (MoBarn) og nye Barnas Hus (kommunal).

For å kunne møte fremtidige behov er det svært 
viktig at renovering gjennomføres i Hatlelia og ved 
Lillekollen barnehager (kommunale). Videre må det 
snarest planlegges en ny, stor sentrumsnær barne-
hage for å sikre tilstrekkelig barnehageareal.
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Antall årsverk i kommunale og ikke-kommunale barnehager fordelt på stillingstype

Styrer 10,97 12,20 23,17

Pedagogisk leder 52,40 57,60 110,00

Assistent 91,20 95,45 186,65

Annet personell (ift. barn med nedsatt funksjonsevne,
spesialpedagogisk hjelp)  8,05 5,34 13,39

Vaktmester/rengjøring 1,13 4,20 5,33

Totalt 163,75 174,79 337,14

  Kommunale Ikke-kommunale Totalt

Hentet fra barnehagerapportering per 15. september 2013
Renhold kommunale barnehager tatt over av Molde bydrift 

Oversikt antall barn i kommunale og ikke-kommunale barnehager fordelt på oppholdstid

0 - 8 timer      69  

9 - 16 timer       

17 - 24 timer 3 3 1 2  9

25 - 32 timer 9 4 8 5  26

33 - 40 timer  1 1 2  4

41 timer eller mer 223 424 248 480  1 375

Totalt  235   432   258   489   69   1 414 

Oppholdstid 2011 - 2014 2008 - 2010 2011 - 2014 2008 - 2010 hager barn*

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

* ekskl. åpen barnehage.
Hentet fra barnehagerapportering per 15. september 2013

KOSTRA - dekningsgrader og utvalgte tjenesteindikatorer 

  Molde Kommune Landet

Dekningsgrader     
Andel barn 1-5 år med barnehageplass 95,1 95,0 94,9 91,0 90,8

Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til
innbyggere 1-2 år 88,6 86,3 82,5 81,3 81,1

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn
i barnehage 49,0 49,0 46,2 42,3 50,8

Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller
mer per uke 95,7 96,5 96,7 96,4 94,1

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til
alle barn med barnehage 5,4 7,1 7,2 11,7 10,1

Produktivitet     
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager  12 621   12 222   12 564   11 809   11 538 

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal
barnehage, konsern *  144 872   156 415   168 047   159 724   158 415 

Utdypende tjenesteindikatorer     
Andel ansatte med førskolelærerutdanning 27,0 29,1 30,4 34,4 33,7

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

Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent
førskolelærerutdanning 78,6 83,7 82,9 88,4 87,1

Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene 4,4 4,8 6,7 8,6 7,5

  2010 2011 2012 gruppe 13 uten Oslo

* Konserntall inkluderer teknisk drift og vedlikehold utført av Molde Eiendom KF 
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Fremtidige utfordringer for kommunale barnehager

Kommunen har etter lovverket ansvar for å sikre 
kvalitet, rett til plass og levedyktig økonomisk ramme 
både for kommunale og private barnehager. 
Sentrale utfordringene for kommunale og private 
barnehager vil være at de:
• sikres økonomisk ryggrad og forutsigbarhet 
• sikres mulighet til å videreutvikle kvaliteten i 

tilbudet til alle barn
• sikres rekruttering og høy barnehage- og barne-

faglig kompetanse
• barnehagefaglige kraftsentra må videreutvikles
• videreutvikler barnehagetilbudet i tråd med ny 

forskning, ny lovgivning og samfunnsutviklingen
• utvikles til å være maksimalt driftsoptimale både 

hva gjelder kvalitet, bygg, bemanning med videre

Sentrale utfordringer for kommunen vil være å
sikre fi nansiering av kapasitetsvekst som følge av 
lovendringer:
• sikre at kapasitetsveksten gjennomføres raskt 

nok for å ivareta lovendringer 
• sikre fi nansiering i tråd med forskrift om likever-

dig behandling av offentlige tilskudd til ikke-kom-
munale barnehager

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2014 - 2017
Forklaring og konsekvens av endring
Driftsmidler og bemanning er på et minimum og det 
tilrås ikke ytterligere innstramminger. Gjennom bud-
sjettprosessen i 2013 har barnehagene gjennomført 
kutt og reduksjoner for å tilpasse seg tildelt ramme.  
Sykefraværet i enkelte barnehager er foruroligende 
høyt. Barnehageområdet er i full gang med å få på 
plass en ny omfordelingsmodell, hvis målsetting er å 
få en mer likeverdig fordeling av ressursene mellom 
barnehagene. Arbeidet er ikke avsluttet og fordelin-
gen mellom den enkelte kommunale barnehageen-
het er med det ikke endelig gjennomført.

Det er stort behov for styrking av IKT, både for ansat-
te og i det pedagogiske arbeidet med barna. Fagpro-
grammet for barnehageopptak er ikke godt nok for å 
ivareta kommunens behov for søknadsbehandling og 
analyser. Det er krevende å se hvordan IKT-nedtrek-
ket skal fi nansieres, inntil forventet forbedringseffekt 
gjøres gjeldende.

Svært stram ramme i den kommunale driften får 
tilsvarende konsekvenser i den private driften. Utgif-
ter for en kommunal barnehageplass er avgjørende 
for tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene. 
Private barnehager i Molde har avsluttet driften blant 
annet med bakgrunn i for stramme økonomiske 
rammer. Utviklingen går i retning av store, mer 
driftsoptimale barnehager. Kommunen er like fullt 
ansvarlig for å sikre at barn med rett til plass får det, 
og må ved nedleggelse i privat drift øke eget tilbudet 
tilsvarende.

Mattilsynet har vært på befaring i noen av barneha-
gene. Det er grunn til å tro at kjøkkenløsninger og 
muligheter for å tilberede mat må forbedres for å 
være i tråd med mattilsynets krav.
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Hele 1.000
Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 Fellesområde barnehage

Brutto driftsutgifter 96 303    

Brutto driftsinntekter -4 960    

Inngående 91 343 99 624 110 527 109 907 110 527

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 20    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 16 8   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 26    

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -29   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  1 901   

Utarbeide kommunal sats for åpen barnehage  -170   

Rammetrekk fagseksjonen  -50   

Funksjonshemmede barn vår 2013 -1 538 1 538   

Funksjonshemmede barn høst 2013 -597 597   

Tildeling minioritetsspråkelige 2013 -252 252   

Tilskudd spesialpedagogisk hjelp vår 2013 -705 705   

Tilskudd spesialpedagogisk hjelp høst 2013 -398 398   

Rammereduksjon og styrking IKT  -310   

Statsbudsjettet 2014 - nominell videreføring av foreldrebetaling  394   

Statsbudsjettet 2014 -ikke kommunale barnehager økt tilskudd 
98 pst. minimumssats   1 807   

Andel fagseksjon til plan- og utviklingsavdelingen  -2 038   

Fordeling kutt 2013 1 525    

Husleie tidligere sykepleierskolen  620 -620 620 

Økning tilskudd ikke-kommunale barnehager 10 184 4 123   

Statsbudsjettet 2014 endringer - redusert barnetall i 
barnehageområdet grunnet økt kontantstøtte  -1 661   

Utgående 99 624 107 709 107 089 107 709 107 709

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Hele 1.000
Hauglegda og Øvre Bergmo barnehagerRamme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 Hatlelia og Barnas Hus barnehager

Brutto driftsutgifter 15 842    

Brutto driftsinntekter -4 516    

Inngående 11 326 14 499 17 875 17 875 17 875

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 224    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 146 83   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 17 10   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  16   

K-sak 47/13 budsjettrev. 1 - forventet økning i barnetall fra
1. august 2013 - Barnas Hus avd. Sykepleieskolen 2 300 3 800   

Funksjonshemmede barn vår 2013 314 -314   

Tilskudd spesialpedagogisk hjelp vår 2013 172 -172   

Økt sats foreldrebetaling  -45   

Utgående 14 499 17 877 17 877 17 877 17 877

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Brutto driftsutgifter 16 568    

Brutto driftsinntekter -4 266    

Inngående 12 302 13 200 11 890 11 890 11 890

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 220    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013  100 58   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 17 10   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  15   

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

Funksjonshemmede barn vår 2013 267 -267   

Funksjonshemmede barn høst 2013 150 -150   

Tildeling minioritetsspråkelige 2013 34 -34   

Tilskudd spesialpedagogisk hjelp vår 2013 101 -101   

Tilskudd spesialpedagogisk hjelp høst 2013 134 -134   

Økt sats foreldrebetaling  -36   

Fordeling kutt 2013 -125    

Utgående 13 200 11 893 11 893 11 893 11 893

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Hele 1.000
Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 Kvam og St. Sunniva barnehager

Brutto driftsutgifter 14 136    

Brutto driftsinntekter -3 218    

Inngående 10 918 11 419 11 189 11 189 11 189

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 185    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 106 62   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 17 10   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  29   

Funksjonshemmede barn vår 2013 146 -146   

Tildeling minioritetsspråkelige 2013 68 -68   

Tilskudd spesialpedagogisk hjelp vår 2013 79 -79   

Økt sats foreldrebetaling  -33   

Fordeling kutt 2013 -100    

Utgående 11 419 11 194 11 194 11 194 11 194

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 Hjelset barnehage

Brutto driftsutgifter 10 702    

Brutto driftsinntekter -2 742    

Inngående 7 960 7 776 8 859 8 859 8 859

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 129    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 72 40   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 17 10   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  6   

Oppstart 15.08.2013 (videreføring av Ødegård) trekt ut
kr. 100.000 vedlikeholdskostnader  1 660   

Redusert overføring fra Kleive barnehage etter faktiske
barnetall (Ødegård barnehage)  -159 -251   

Funksjonshemmede barn vår 2013 121 -121   

Funksjonshemmede barn høst 2013 70 -70   

Tildeling minioritetsspråkelige 2013 27 -27   

Tilskudd spesialpedagogisk hjelp vår 2013 58 -58   

Tilskudd spesialpedagogisk hjelp høst 2013 81 -81   

Økt sats foreldrebetaling  -24   

Fordeling kutt 2013 -600    

Utgående 7 776 8 860 8 860 8 860 8 860

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Hele 1.000
Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 Langmyra og Banehaugen barnehager

Brutto driftsutgifter 6 599    

Brutto driftsinntekter -1 927    

Inngående 4 672 5 839 4 856 4 856 4 856

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 54    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 65 38   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 18 12   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  17   

Funksjonshemmede barn vår 2013 388 -388   

Funksjonshemmede barn høst 2013 140 -140   

Tildeling minioritetsspråkelige 2013 113 -113   

Tilskudd spesialpedagogisk hjelp vår 2013 232 -232   

Tilskudd spesialpedagogisk hjelp høst 2013 157 -157   

Økt sats foreldrebetaling  -17   

Utgående 5 839 4 859 4 859 4 859 4 859

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 Lillekollen barnehage

Brutto driftsutgifter 18 222    

Brutto driftsinntekter -4 570    

Inngående 13 652 13 716 13 428 13 428 13 428

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 229    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 137 78   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 17 10   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  55   

Funksjonshemmede barn vår 2013 121 -121   

Funksjonshemmede barn høst 2013 187 -187   

Tildeling minioritetsspråkelige 2013 10 -10   

Tilskudd spesialpedagogisk hjelp vår 2013 63 -63   

Økt sats foreldrebetaling  -42   

Fordeling kutt 2013 -700    

Utgående 13 716 13 436 13 436 13 436 13 436

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Barnevernstjenesten 26 476

Sosialtjenesten NAV Molde  69 490

Ressurstjenesten  9 888

Molde asylmottak  -193

Totalt 105 661

Familie- og sosialtjenester 2014 

Budsjett 2014 for familie- og sosialtjenester

Famile- og sosialtjenesteområdets andel av kommunens totale driftsbudsjett

Det totale drifsbudsjettet for familie- og sosialtjenester

Hele 1.000

8,7 %

Barneverntjenesten

Sosialtjenesten NAV

Ressurstjenesten

25,0 %

9,4 %

65,8 %

Molde asylmottak- 0,2  %
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2014 - 2017
Barneverntjenesten i Molde kommune er en inter-
kommunal barneverntjeneste som ivaretar oppgaver 
innen barnevern for Molde, Midsund, Aukra og Eide 
kommuner. Molde kommune er samarbeidets verts-
kommune. Det foreligger også en rammeavtale for 
samarbeid i barneverntjenestene i de øvrige ROR-
kommunene. Målet for samarbeid innen barnevern 
er å sikre en robust barneverntjeneste med høy kvali-
tet. Enhetens oppgave er å yte hjelp til barn, ung-
dom og deres familier, samt å gi råd og veiledning til 
samarbeidspartnere. 

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

Tjenesten skal sikre at barn og unge, som lever 
under forhold som kan skade deres helse og utvik-
ling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Videre 
skal tjenesten bidra til at barn og unge får trygge 
oppvekstsvilkår. Barnevernet gir råd og veiledning til 
foreldre, unge og samarbeidspartnere. Barneverntje-
nesten har et spesielt ansvar for å forhindre at barn 
får varige problemer ved å avdekke situasjoner som 
etter barnevernloven gir grunnlag for tiltak.

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017

 BARNEVERNTJENESTEN

Brutto driftsutgifter 38 611    

Brutto driftsinntekter -12 776    

Inngående 25 835 26 053 26 406 26 406 26 406

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 212    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 61 36   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 17 9   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -57   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  45   

Kutt i 55 pst. fagstilling  -230   

Reduksjon i barnevernstiltak - kutt i tiltak utenfor familien  -194   

K-sak 130/12 (kr. 900.000,-) - andel av rammekutt -140    

Rammereduksjon og styrking IKT  -250   

Husleie barnevern Eide fra 1. mai 2013 overføres til
Molde Eiendom KF -112 -55   

Lønnskompensasjon fosterhjem og andre barnevernstiltak 180 180   

Spesiell prisvekst institusjonsplasser barnevern  54   

Statsbudsjettet 2014 - økt kommunal egenandel i
statlige institusjoner  736   

Statsbudsjettet 2014 - tilsyn med barn i fosterhjem  69   

Statsbudsjettet 2014 - samvær uten tilsyn  11   

Statsbudsjettet 2014 endringer - tidligere tilsyn med barn 
i fosterhjem  69   

Utgående 26 053 26 476 26 476 26 476 26 476

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan



101

Fam
ilie- og sosialtjenester

Nøkkeltall barnevern

Totalt antall barn og unge som mottar hjelp utenfor hjemmet 57 67 55

 Herav barn i fosterhjem 43 47 34
 Herav barn i institusjon 3 3 4
 Herav ungdom som mottar hjelp etter fylte 18 år 11 17 17

Frivillig tiltak i hjemmet 107 158 148

  2011 2012 per 30. sept. 2013

Sentrale måltall

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2014 - 2017
Forklaring og konsekvens av endring
Barneverntjenesten vil i 2014 få helårseffekt av fjorår-
ets reduksjon i fagstilling. Dette vil påvirke tjeneste-
tilbudet fra barneverntjenesten.

Ytterligere reduksjoner i 2014 innenfor barneverns-
tiltak, samt en reduksjon på 0,25 mill. kroner til styr-
king av IKT kan få store konsekvenser for enheten. 
Ettersom det allerede er knapphet på fagstillinger, 
vil dette gå ut over oppfølging av barn med særlige 
omfattende behov. Som et eksempel mottok barne-
verntjenesten i juni 2013 hele 48 bekymringsmeldin-
ger. En reduksjon på fagstillinger kan igjen føre til en 
økning på fristbrudd. 

Det er varslet en økning i kommunal egenandel for 
institusjonsplasseringer gjeldende fra 2014. Enheten 
er kompensert med knappe 0,8 mill. kroner, tilsva-
rende økte utgifter til 4,5 plasser. I perioder har det 
i 2013 vært fl ere institusjonsplasseringer og det er 
derfor usikkert hvordan dette vil påvirke enhetenes 
økonomi. 

Enheten er de siste årene (2011 og 2013) blitt styrket 
med statlige midler, og antall fristbrudd er redusert 
fra over 55,0 pst. til 7,0 pst i siste rapportering. Den 
positive utviklingen kan nå stå i fare for å snu. 

Fremtidige utfordringer
Barneverntjenesten har et stort behov for å videre-
utvikle tiltak som skal dekke behovet en ser familier 
trenger. Dette gjelder både for de små barna og for 
ungdom. Det statlige barnevernet reduserer sitt til-
bud av tiltak. Dette fører til at kommunene må bygge 
opp tiltak som skal sikre kvalitet på tjenestetilbudet. 
Dette gjelder både på dagtid, men også på kveld og 
helg. Barnevernvakt er et tiltak det er mer og mer 
behov for. Det arbeides for et samarbeid mellom 
kommunen både innenfor ROR, men også sammen 
med andre interkommunale barneverntjenester i vår 
region.

Kompleksiteten i sakene er økende med bakgrunn 
i samfunnsutviklingen innen for eksempel fl erkul-
turelle utfordringer og bruk av sosiale media. Det 
kreves at tjenesten må være proaktiv og innovativ. 
Det stilles derfor stadig høyere krav om kompetanse 
og tilgjengelighet.  
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2014 - 2017
Tjenester og oppgaver som ble utført av sosialtjenes-
ten ble i mai 2009, en integrert del av NAV Molde. 
I arbeidet settes det fokus på at brukerne skal bli 
selvhjulpne. Sosialtjenesten yter i hovedsak rettig-
hetsbaserte tjenester i medhold av Lov om sosiale 
tjenester (Lov 2009 12-18 nr. 131). I 2009 ble Kvali-
fi seringsprogrammet innført som et nytt tiltaks- og 
oppfølgingsprogram for personer som er, eller står 
i fare for å bli langtidsmottakere av sosialhjelp. Pro-

grammet er delvis statlig fi nansiert, det vil framgå av 
statsbudsjettet hvor mye midler NAV Molde tildeles. 

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

 SOSIALTJENESTEN NAV MOLDE

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017

Brutto driftsutgifter 95 864    

Brutto driftsinntekter -39 362    

Inngående 56 502 58 372 65 491 65 291 65 291

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 509    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 56 31   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -258   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  195   

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

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

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

K-sak 130/12 (kr. 900.000,-) - fordeling rammekutt - andel
rammekutt sosialtjenesten kr. 235.000,- 665    

K-sak 130/12 (kr. 900.000,-) - andel av rammekutt -
fl ykningtjenesten -250    

Rammereduksjon og styrking IKT  -235   

Rammereduksjon og styrking IKT (fl ykningstjenesten)  -325   

Korreksjon Nav-fl ykningstjenesten 890    

Lønnsvekst 3,5 pst. dekt av statstilskudd fl ykninger  761   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjøret 2014 3,5% fi nansieres
med økning i egne inntekter - fl yktningtjenesten  -726   

Ramme-reduksjon og styrking IKT 1% - fl ykningtjenesten  -325   

Rammeøkning økt aktivitet fl yktningtjenesten  12 120   

Utgående 58 372 69 490 69 290 69 290 69 290

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2014 - 2017
Forklaring og konsekvens av endring
Kvalifi seringsprogrammet (KVP)
Dette statlige tilskuddet skal gå til å dekke merkost-
nader til brukere som er i KVP-programmet. Tilskud-
det for 2013 ble noe redusert. Å benytte deler av 

dette tilskuddet til stillinger, for å følge opp denne 
brukergruppen, mener enheten er fornuftig dispone-
ring.
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Å følge tett opp denne brukergruppen mot jobb eller 
aktivitet, og ikke minst personlig økonomi og bolig, 
vil bidra til større verdighet og forhåpentlig vis et 
bedre liv for brukerne.

Brukere som lykkes i dette programmet vil komme 
over i arbeid og aktivitet og bli i stand til å forsørge 
seg selv. Veien for mange kan være krevende, men 
å sette seg mål sammen med bruker er et viktig 
arbeid for veilederne i NAV.  Å lykkes her vil på sikt gi 
reduserte sosialhjelpsutbetalinger.
Bemanning ved NAV Molde
Ledige stillinger er nå besatt. Behovet for å øke 
saksbehandlerkapasitet til én hel stilling på Startlån 
er meldt til kommunen. Bakgrunnen for dette er at 
lånerammen er utvidet fra 10 mill. til 50 mill. 

Videre er det behov for å viderefører arbeidet med 
prosjektet Ung kvalifi sering. Å satse på dette vik-
tige, forebyggende arbeidet er viktig for den enkelte 
ungdom, og ikke minst en investering i fremtiden for 
kommunen. NAV Molde ønsker å opprette én stil-
ling på kommunal side og én stilling på statlig side 
til dette viktige arbeidet. Erfaringene fra prosjektet 
har vist oss at behovet er stort. Det er ikke lagt inn 
en økning i rammen for å gjennomføre dette. Utfor-
dringen blir å hente ut gevinst, gjennom reduserte 
sosialhjelpsutbetalinger, tidlig nok slik at dette kan 
dekke opp for økt bemanning på kommunal side.

Fremtidige utfordringer
En reduksjon i budsjettet vil gi utfordringer i forhold 
til tjenesteproduksjonen. Hva skal prioriteres og hva 
skal vi ikke prioritere. Dette er en kjent problemstil-
ling i NAV-systemet. Lovbestemte ytelser og tids-
frister må overholdes. Utfordringen blir å prioritere 
mellom de forskjellige brukergruppene. I den grad 
enheten må prioritere enda sterkere enn i dag, må 
innsatsen rettes mot de unge. På sikt vil dette være 
riktig, men det vil da være grupper som ikke vil få 
oppfølging utover at de kun får sine rettmessige 
ytelser.
  
Tilgang på boliger med riktig størrelse og til riktig 
pris, er fortsatt en stor utfordring i Molde kommune. 
Husleien på kommunale boliger er vesentlig høyere 
enn ellers i landet, noe som medfører at supplerings-
behovet blir høyere og saksmengden for hos NAV 
Molde øker. 

Å ha tilgang på midlertidige boliger, som kan erstatte 
leie av hytter, er fortsatt et stort behov. NAV har et 
lovmessig krav på seg om å skaffe bolig til de som 
ikke selv er i stand til å skaffe seg dette. For å kunne 
oppfylle lovens krav om bolig, er det nå én krisebolig 
tilgjengelig. Det er gjort avtale om tjenester i forhold 
til boligen med ressurstjenesten. Av erfaring er én 
krisebolig ikke nok til å dekke behovet. Enheten har 
fortsatt store utgifter til midlertidig boliger i form av 
hytteleie. Denne brukergruppen trenger spesielle 
boliger med tett oppfølging. Nav Molde kan spare 
relativt store utgifter dersom samarbeidet på tvers 
av kommunale enheter styrkes, og at det blir fl ere 
egnede boliger tilgjengelig.

NAV Molde og ressurstjenesten vil samarbeide med 
hensyn til denne gruppen.

Det vil fortsatt være en målsetting å få redusere 
gruppen langtidsmottakere av sosialhjelp. Enheten 
har nå jobbet intensivt med dette i over ett år og ser 
at nærmere 20 av disse brukere er avklart over til 
ordinært arbeid, varig ufør eller til arbeidsavklarings-
penger. 

Hovedsatsingen er å hindre inngangen av unge 
brukere. Å styre en ungdom over i arbeid og aktivitet 
er førsteprioritet. I den grad enheten må prioritere 
mellom grupper, er det mot ungdommene det settes 
inn mest ressurser

Opplæring av ansatte i NAV
Standard for brukerrettet oppfølging er nå innført. 
Hensikten er å kvalitetssikre oppfølgingen av bru-
kerne. Brukeren vil få økt kvalitet på de tjenestene 
enheten yter. Enhetens veiledere jobber nå mer 
systematisk, og NAV har bedret sin ressursutnyt-
telse og samarbeid. Nav har nå et spesielt fokus på 
et enda tettere samarbeid med arbeidsgivere. I den 
forbindelse gis det opplæring ved Nav Molde innen 
markedskompetanse.  Dette for å øke brukernes 
overgang til ordinært arbeid. Dette vil forhåpentligvis 
føre til et lavere forbruk i form av sosialhjelp. 

Flyktningetjenesten 
Flyktningetjenesten er den delen av NAV Molde som 
øker i antall ansatte, dette med bakgrunn i vedtak 
om å ta imot enslige mindreårige fl yktninger. Det er 
allerede fattet vedtak om å ta imot 60 nye fl yktninger 
for 2014. Flyktningetjenesten kan vise til meget gode 
resultater i sitt arbeid for denne gruppen.
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 RESSURSTJENESTEN

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2014 - 2017
Ressurstjenesten har 20 ansatte. Ressurstjenesten 
jobber etter lov om kommunale helse- og omsorgtje-
nester.

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

Arbeidstiltakene
Smia
Smia er et godkjent arbeidsmarkedstiltak i katego-
rien ”Arbeidspraksis i skjermet virksomhet” (APS). 
Gjennom variert arbeidsutprøving skal deltakerne få 
mulighet til å teste ut sin arbeidsevne. Arbeidsutprø-
vingen foregår i trygge omgivelser med tett oppføl-
ging. Formålet er å avklare deltakeres interesser og 
ressurser, rydde opp i hindringer og lage personlig 
handlingsplan med målsetting om å få og beholde 
ordinær jobb, gjennomføre utdanning eller kvalifi sere 
seg videre for arbeid.

Fram arbeidstrening 
Fram sin målgruppe er personer med ulike psykiske 
lidelser. De fl este deltakere har deltidstilbud. Det er 
i Fram godt etablerte verksteder for glass og kera-
mikk, der produktene som lages selges til næringsliv 
og private. Videre er det arbeidsaktivitet med del-

produksjon for Glamox. Fram er et tiltak som også 
fungerer som praksisplass og er en arena for KVP-
tiltak for NAV.

ATA
Avklaring til arbeid (ATA) er et tiltak for personer til-
knyttet NAV som trenger avklaring av videre løp. ATA 
tilbyr en kombinasjon av kursvirksomhet, arbeidstre-
ning og fysisk aktivitet fem dager i uken. Arbeidsopp-
gaver består i hovedsak av fl ytteoppdrag, butikkdrift 
og lagervirksomhet. Målgruppen er personer som 
ikke er i arbeid eller som ikke er i gang med andre 
arbeidsrettede aktiviteter, mottakere av sosialstønad 
og deltagere i kvalifi seringsprogrammet. 

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

Tiltakene for rusavhengige 
Det er en godt utbygd tiltakskjede for rusavhengige 
i Molde kommune. Det er kontakt med ca. 200 
personer med alvorlig rusavhengighet. Tiltakene er 
forankret i ruspolitisk handlingsplan 2012-2016. Res-
surstjenesten tilbyr ulike tjenester til personer med 
rusproblematikk fra 16 år og oppover i Molde kom-
mune. I 2013 mottok Molde ”Kommunerusprisen” 
for godt rusfaglig arbeid.

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017

Brutto driftsutgifter 16 029    

Brutto driftsinntekter -4 505    

Inngående 11 524 11 632 10 800 10 800 10 800

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 171    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 46 24   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 16 9   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -134   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  85   

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

Redusere bemanningen ved nærbehandlingen med 0,5 årsverk  -137   

K-sak 130/12 (kr. 900.000,-) - andel av rammekutt  -125    

Rammereduksjon og styrking IKT  -110   

Statsbudsjettet 2014 endringer - ramme til rusarbeid 
endres til øremerkede tilskudd  -921   

Utgående 11 632 9 888 9 888 9 888 9 888

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Ruskonsulent
Ruskonsulentene gir helhetlig oppfølging til den 
enkelte bruker som innebærer bistand med sikte på 
å begrense rusbruk. Dette inneholder hjelp til å få 
egnet bolig, behandling, ordnet økonomi, hjelp til å 
håndtere gjeld, til å få meningsfulle aktiviteter eller 
beholde ordinært arbeid. Ruskonsulentene henviser 
til ulike behandlingstilbud som poliklinisk behandling, 
døgnbehandling og LAR-behandling. Ruskonsulen-
tene arbeider med motivasjonsarbeid, kartlegging og 
tilbakefallsforebygging i tett samarbeid med bruker, 
øvrige tiltak i ressurstjenesten, NAV, fastlege og 
spesialisthelsetjenesten. Ruskonsulentene gir råd og 
veiledning til pårørende og andre offentlige instanser, 
samt tilbyr åpen rådgivning alle ukedager ved mot-
taks- og oppfølgingssenteret. 

Rusfritt værested 
Er et tilbud for LAR-pasienter og for personer som 
har gjennomført rusbehandling eller er blitt rusfri på 
egen hånd. Værestedet har åpent alle ukedager. Det 
tilbys mat, råd, veiledning, oppfølging med hensyn til 
nettverk, arbeid og fritid med mer.

Halvveishus
Halvveishuset er et boligtilbud, med tilbakefallsfo-
rebygging som målsetting. I hovedsak et tilbud til 
personer over 23 år som har vært i rusbehandling, 
fengsel eller på annen måte har vist rusfrihet over 
tid, og som er i en sårbar livsfase, men motivert for 
rusfrihet. Halvveishuset er en overgangsbolig med 
tanke på å etablere et liv uten rus og kriminalitet og 
består av fem toroms leiligheter. Halvveishuset er 
samlokalisert med kommunens rusfrie værested, og 
beboerne får oppfølging av personalet som er tilknyt-
tet Værestedet.

Nærbehandlingen
Nærbehandlingen er en dagbehandling for personer 
med alkohol- eller rusmiddelavhengighet. Behandlin-
gen strekker seg over ca. 20 uker, med påfølgende 
ettervern over ett år. Behandlingen er basert på Min-
nesotamodellen (12- trinns modell). Tilbudet gis til 
innbyggere i Molde kommune, men nabokommuner 
har mulighet om å kjøpe behandlingsplass. 

Helsetiltak
Helsestasjon INDIGO som er et lavterskel helsetil-
tak. Målgruppen er de mest belastede rusavhengige 
personene som ikke klarer å nyttiggjøre seg av de 
ordinære tjenestetilbud i kommunen
INDIGO har åpent tre dager i uken. Har fokus på kost 
og ernæring. Tilbyr måltider, sprøytebytte, sårstell, 
samtaler, hepatittvaksine, vitaminer, næringsdrikk og 
koordinering av helsetjenester. 

Ambulant oppfølgning voksen
Tiltaket følger opp voksne personer med rusproble-
matikk eller psykiske problemer. Oppfølgingen er 
individuelt tilrettelagt og kan inneholde støtte- og 
motivasjonssamtaler, praktisk bistand, bo-veiledning 
og pårørendearbeid. 

LAR-S
Legemiddelassistert rehabilitering med skadereduk-
sjon som målsetting. Dette tiltaket er forbeholdt 
de mest belastede rusavhengige som ikke klarer å 
nyttiggjøre seg av ordinær LAR-behandling der det 
stilles absolutt krav om rusfrihet. 

Ambulant oppfølging ungdom
Tiltaket følger opp ungdom mellom 16 - 25 år. Det er 
et oppsøkende, forebyggende tiltak og har en todelt 
oppgave: 
• Hindre eskaleringen mot en tung rusavhengig-

het gjennom tett samarbeid med NAV, skole, 
arbeidsplass og politi.

• Følge opp ungdom som har utviklet en avhengig-
het og sørge for rask innleggelse i institusjon og 
å ta imot utskrivningsklare pasienter fra rusinsti-
tusjoner.

Ungdoms-kontrakt
Tiltaket er et samarbeid mellom ressurstjenesten, 
barneverntjenesten og Politiet. Målgruppen er 
ungdom mellom 12 - 20 år, som har begått en eller 
fl ere straffbare handlinger. I stedet for tradisjonelle 
reaksjoner som straff og bøter, vil reaksjonen være 
påtaleunnlatelse med vilkår.

Innholdet og vilkårene i en kontrakt er individuelt 
tilpasset til kravet om aktivitet, skole og oppfølging, 
men inneholder alle et krav om rustesting.

Interkommunalt samarbeid innen rustiltak
Ressurstjenesten har invitert noen nabokommuner 
til interkommunalt samarbeid om noen rustiltak. 
Dette er basert på en partnerskapsmodell hvor 
samarbeidskommunene tildeler plasser i de ulike 
tiltakene der ressurstjenesten driver tiltakene.
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2014 - 2017
Forklaring og konsekvens av endring
Opptrappingsplanen for rusfeltet ble avsluttet i 2012 
og tilskuddet ble innlemmet i rammetilskuddet til 
kommunen fra 2013. Beløpet ble kraftig redusert, 
og ressurstjenesten har redusert bemanningen med 
fem årsverk i 2013. Det må i løpet av 2014 gjennom-
føres en ytterligere nedbemanning for å tilpasses 
den nye økonomiske situasjonen. 

Konsekvensen av nedbemanningen er at fl ere av 
rustiltakene og arbeidstiltakene har fått redusert 
kapasitet. Dette har ført til færre deltagere i arbeids-
tiltakene og redusert aktivitet og oppfølging. For 
rustiltakene har det ført til bortfall av tjenester for 

enkeltpersoner, mindre individuell oppfølging og 
mindre oppfølging ved institusjonsopphold som gir 
overgangen tilbake til kommunen sårbar. På grunn av 
begrenset ressurser er det en utfordring å etablere 
kontakt i de nye, lukkede rusmiljøene, og det er 
vanskelig å jobbe forebyggende. Enheten etablerer 
kontakt med ungdom først etter at de har utviklet en 
omfattende rusavhengighet og/eller har startet en 
kriminell karriere. Det blir liten tid til å erverve kunn-
skap om nye rusmidler og konsekvensene av disse, 
som igjen gjør det vanskelig å kartlegge og henvise 
til riktig behandlingstilbud.

Fremtidige utfordringer
Kommunal medfi nansiering gjennom samhandlings-
reformen vil i løpet av 2015 også gjelde for rus- og 
psykiatripasienter. Dette vil medføre at ressurstje-
nesten i enda større grad må tilpasse seg målset-
tingen om å forebygge innleggelse, behandle eller 
rehabilitere pasienter i kommunens egne lokale 
tiltak, samt tilby gode tjenester for personer som er 
utskrivningsklare.

Kommunen vil i de neste årene få en økning i antall 
tunge rusavhengige som vil ha behov for pleie- og 
omsorgstjenester.

Arbeidstiltakene må gjennomføre en omstrukturering 
for å få enda bedre ressursutnyttelse for å kunne 
tilby fl ere samfunnsnyttige og reelle arbeidsoppgaver 
til deltakerne, få fl ere deltakere ut i ordinært arbeid/
utdanning og få stabil inntekt.
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 MOLDE ASYLMOTTAK

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2014 - 2017
Asylmottaket er stasjonert i fi re bygg, to på Hjelset 
og to i sentrum. Mottaket har sin administrasjon i 
Romsdalskvartalet.

Mottaket har til sammen 178 plasser. Det er ti an-
satte, hvorav to har sitt arbeidssted ved mottakets 
barnebase på Hjelset.

Mottaket skal drives i tråd med UDIs rundskriv og 
veileder.

Driftsbudsjett for asylmottaket er utarbeidet i tråd 
med tilbud og avtale med UDI, og driften er tenkt 
gjennomført uten tilførsel av kommunale midler.

I juli 2011 benyttet UDI sin opsjon til å forlenge kon-
trakten med Molde kommune som driftsoperatør for 
tre nye år. 

Fremtidige utfordringer
14. desember 2014 utløper kontrakten med UDI om 
drift av mottaket. Driften vil bli lyst ut som anbud på 
Doffi n i løpet av april-mai 2014. Enheten må også for-
late, innen utløpet av 2014, ett av byggene som i dag 
leies som midlertidig bosted for beboere. Dette sam-
menfaller med endring i utlysning om drift av mottak, 

hvor en av de store endringene og utfordringene, er 
at driftsoperatør må tilby 30 - 60 beredskapsplasser 
utover vanlig kapasitet. Totalt sett så mangler enhe-
ten nå boliger til mellom 80 og110 personer. Dette 
er vesentlige rammebetingelser som må håndteres 
med tanke på videre drift.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2014 - 2017
Forklaring og konsekvens av endring
I nytt kontraktsforslag med UDI er det kommet krav 
om sprinkleranlegg i alle boliger tilknyttet mottaket. 
Dette vil ha en utgift og en risiko. Sprinkleranleggene 
bør nedskrives på ikke mindre enn seks år, og dek-
kes gjennom økning i husleiedekning fra UDI. Dette 

betyr at mottaket må få tilført lånemidler fordelt over 
de neste seks driftsårene fra eventuell ny kontrakt 
signeres, antatt juli 2014. Risikosiden er en eventu-
ell oppsigelse av kontrakt i avtaleperioden. Denne 
risikoen regnes som særdeles lav. 

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017

Brutto driftsutgifter 7 958    

Brutto driftsinntekter -8 058    

Inngående -100 -193 -193 -193 -193

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 57    

K-sak 130/12 (kr. 900.000,-) - andel av rammekutt  -150    

Utgående -193 -193 -193 -193 -193

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan



15. 
 helse og omsorg

Velferd



Helsetjenesten  58 896 

Fellesområde pleie og omsorg  6 291 

Glomstua omsorgssenter   77 043 

Kirkebakken omsorgssenter  74 328 

Råkhaugen omsorgssenter  25 554 

Bergmo omsorgssenter  68 744 

Røbekk omsorgssenter  19 877 

Kleive omsorgssenter  36 839 

Skåla omsorgssenter  21 723 

Tiltak funksjonshemmede  139 391 

Totalt for helse- og omsorgsområdet  528 686 

Helse og omsorg 2014 

Budsjett 2014 for helse og omsorg

Befolkningsvekst for aldersgruppen over 67 år i planperioden

Helse og omsorgs andel av kommunens totale driftsbudsjett

Hele 1.000

2013 2014 2015 2016 2017

67 - 79 år

80 år og mer2 411
2 590

2 703
2 889

1 266 1 246 1 269 1 269 1 240

3 022

43,4 %
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 HELSETJENESTEN

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017

Brutto driftsutgifter 83 606    

Brutto driftsinntekter -26 389    

Inngående 57 217 58 693 59 185 57 957 57 857

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 551    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 160 88   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 216 123   

Lønnskompensasjon basistilskudd leger 88 88   

Lønnskompensasjon AMK-sentral 23 24   

Lønnskompensasjon turnusfysioterapeut 3    

Lønnskompensasjon driftstilskudd fysioterapeuter 11 11   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -411   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  209   

Pålagt turnusfysioterapeut   -250   

Tilskudd oppstart lege Råkhaugen 2012  -100 -100  

Tilskudd oppstart lege 2013  200 -100 -100 

Psykisk helse: Kutt i hjelpetiltak til enkeltbrukere  -24   

Psykisk helse: Kutte driftstilskudd til Mental Helse Molde  -30   

Fysioterapitjenesten: Nedtrekk av en turnusstilling  -130   

Fysioterapitjenesten: Innløse 1 driftshjemmel for fysioterapeut  100 -470  

PPT: Ytterligere nedtrekk 25 pst. stilling fra nytt skoleår  -90 -90  

Redusere driftsutgiftene på kommunens legekontor ved at
legene øker sine innbetalinger  -125 -367  

Legevaktformidling ikke via AMK  -150   

K-sak 130/12 (5,6 mill. kroner) - andel rest rammekutt  -638    

K-sak 130/12 (1,0 mill. kroner) - andel av avsetning ulike tiltak
(fordelt av formannskapet) - Helsesøstertjeneste
videregående skole 180    

Rammereduksjon og styrking IKT  -280   

Kommuneoverlege fl yttes fra plan og utviklingsavdelingen 680 485   

K-sak 82/13 budsjettrev. 2 - pålegg om turnuslege 202 -101 -101  

Statsbudsjettet 2014 - styrking av helsestasjon- og
skolehelsetjenesten  874   

Statsbudsjettet 2014 endringer - ramme til rusarbeid endres 
til øremerkede tilskudd  -308   
Utgående 58 693 58 896 57 668 57 568 57 568

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2014 - 2017
I 2012 ble helsestasjon og skolehelsetjenesten og  
pedagogisk psykologisk tjenestekontor overført fra 
barne- og familietjenesten til helsetjenesten. Hel-
setjenesten omfatter etter dette seks virksomheter 
beskrevet under.

Legetjenester 
25 fastleger og to turnusleger arbeider ut fra sju le-
gekontor. Fire av disse drives av kommunen, Kvam, 
Skåla, Kleive og Kirkebakken. Kleive skal legges 
ned i 2014. Alle legene er tilpliktet tilsynslegearbeid 

innen institusjoner, skoler, helsestasjoner, psykisk 
helse, rus, asylmottak med mer, med til sammen 
rundt fi re årsverk fordelt på vel 40 deltidsstillinger. 
Alle legene deltar også i døgnkontinuerlig legevakt. 
Molde er vertskommune for legevaktsamarbeid med 
Eide, Fræna og Nesset kommuner. Det arbeides 
med å tilrettelegge nye legevaktlokaler i Kirkebakken 
helsehus.
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Fysioterapitjenester, ergoterapi og rehabiliteringsteam 
Det er 15,2 årsverk privat fysioterapi med driftsavtale 
med kommunen knyttet til syv fysikalske institutt. I 
tillegg er det fl ere fysioterapeuter uten driftsavtale 
i kommunen. Fysioterapeuter uten avtale har ikke 
trygderefusjon for sine tjenester og mottar ikke kom-
munal støtte.

Innen kommunal fysioterapi er det 2,5 årsverk 
knyttet til barn og personer med psykisk utviklings-
hemming ved Enensenteret. Antall henvendelser er 
økende. Mange har behov for habilitering i et livs-
løpsperspektiv. Det er rundt fem årsverk knyttet til 
voksne og eldre med baser på omsorgssentrene.

Ergoterapi har hovedarbeidsområde å tilretteleg-
ging for mestring av eget liv, i hjem, skole og ar-
beidsplass. Det er 1,4 årsverk knyttet til barn og 1,4 
årsverk til voksne og eldre. Somatisk rehabiliterings-
team arbeider gjennom tverrfaglig og målretta tiltak 
i samarbeid med ulike aktører for å øke graden av 
mestring og selvstendighet, til sammen tre årsverk.  

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Virksomheten inneholder svangerskapsomsorg, 
helsestasjonsvirksomhet, skolehelsetjeneste, helse-
stasjon for ungdom og helsetjeneste for asylsøkere. 
Her ligger blant annet ansvar for å følge opp gra-
vide og barn og unges fysiske, psykiske og sosiale 
utvikling fra de er født til de er 20 år gamle. Dette 
medfører både et stort ansvar og samtidig et stort 
potensiale for å jobbe helsefremmende og forebyg-
gende. 

Virksomheten har ansvar for å vaksinere alle barn 
etter det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, fore-
skrive resepter på prevensjon, gi informasjon om 
diverse smittsomme sykdommer og sørge for even-
tuell behandling av disse, drive smitteoppsporing, 
samt gi foreldreveiledning. Virksomheten har også 
ansvar for at asylmottaket i kommunen blir fulgt opp 

av helsesøster. Det er etablert eget helsesøsterkon-
tor i nær tilknytning til asylmottakets kontorer.

Folkehelse og forebyggende arbeid 
Miljørettet helsevern omfatter faktorer i miljøet som 
direkte eller indirekte kan ha innvirkning på folks 
helse i vid forstand. Arbeidet inkluderer godkjen-
ning og tilsyn med blant annet skoler, barnehager 
og svømmebasseng. I tillegg ivaretakelse av ulike 
helsemessige hensyn i utslippssaker og plan- og 
byggesaker med tanke på miljø, omgivelseshygi-
ene og tilgjengelighet. Vaksinasjonskontoret står for 
vaksinering og rådgiving av utenlandsreisende og 
utfører tuberkuloseundersøkelser av utlendinger og 
smitteoppsporing. Molde kommune har siden opp-
starten i 2005 vært med i God helse - partnerskap 
for folkehelse. Lov om folkehelse som trådte i kraft 1. 
januar 2012 understreker at kommunen har ansvaret 
for folkehelsearbeidet og skal bruke alle sine sekto-
rer i folkehelsearbeidet, som skal være systematisk, 
kunnskapsbasert og langsiktig.

Psykisk helsearbeid 
Tjenesten inneholder rehabiliteringsteam for psykisk 
helse, miljøarbeid, veiledning og psykolog. ROR-
samarbeid på fagfeltet, samarbeid med Helsefor-
etaket og Høgskolen i Molde. Tjenesten deltar også 
i prosjektene ”På egne ben i Molde” og “Rask psy-
kisk helsehjelp”. Dette er prosjekt for lettere angst og 
depresjon som går frem til 2016. Det arbeides med å 
utforme egen stilling for kommunepsykolog. 

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 
Virksomheten driver forebyggende arbeid gjennom 
råd og veiledning til foreldre, barnehager og skoler. 
Utreder behov for spesialpedagogisk hjelp på førsko-
leområdet og spesialundervisning i skolen. Virksom-
heten har samarbeidsavtaler om salg av tjenester til 
fl ere kommuner og med Møre og Romsdal fylkes-
kommune.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2014 - 2017

Forklaring og konsekvens av endring 
Enheten ble pålagt en ekstra turnuskandidat innen 
fysioterapi i 2013, denne er trukket ut av rammen i 
2014.

Det ble lagt inn et tilskudd på 0.2 mill. kroner til 
etablering av ny fastlege i 2013, tilskuddet reduse-
res med 0,1 mill. kroner i 2014 og det gis samtidig 
tilskudd til enda en fastlege. Begge disse stillingene 
er nå etablert i Kirkebakken legesenter.

Følgende reduksjoner er oppfølging etter vedtatt 
budsjett for 2013:
• Kutt i hjelpetiltak til enkeltbrukere innen psykisk 

helse, 0,02 mill. kroner.

• Kutt i tilskuddet til Mental Helse Molde, 0,03mill. 
kroner.

• Reduksjon av en turnusstilling fysioterapeut, 
halvårsvirkning, 0,13 mill. kroner.

• Innløsning av en driftshjemmel fysioterapi. End-
ringen er usikker ettersom det ikke er anledning 
til å inndra hjemmel før en hjemmel blir ledig. 
Per i dag vites det ikke om det blir noen ledighet 
i en slik hjemmel. Engangskostnadene ved å inn-
dra blir også høyere en tidligere antatt, avhengig 
av hvilket institutt inndragelsen skjer, mellom 
0,5 og 1,0 mill. kroner. Det vil ta 2 - 4 år før dette 
gir en netto innsparing. Ventetiden som nå er på 
opptil seks måneder til fysioterapeut vil øke ved 
en reduksjon i tjenesten.
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Fremtidige utfordringer
Samhandlingsreformen gir store utfordringer til kom-
munene ved raskere utskriving fra sykehus og mer 
medisinsk krevende pasienter. Samtidig legger Hel-
seforetaket om sine tilbud med tidligere utskriving 
etter fødsler og reduserte tilbud innen rehabilitering. 
Dette skjer samtidig som helsetjenesten reduserer 
bemanningen, det er nå et betydelig økt press på 
tjenesteutøvingen for alle tjenestene. Enheten får 
heller ikke gitt tilstrekkelig tilbud for å holde innbyg-
gerne mest mulig selvhjulpne. Dette virker inn på 
antall kostbare liggedøgn ved sykehuset. Det er en 
stor utfordring å følge opp intensjonene og tiltakene i 
helse- og omsorgsplanen.

Det er også en utfordring for enheten at det ikke 
er funnet plass til å kompensere for økte utgifter til 
kommunens pasientskadeerstatning. Premien er for 
2014 stipulert økt med 0,5 mill. kroner i forhold til 
budsjett.

PPT må avvike fra systemarbeid og samarbeid med 
skolene om redusering av spesialundervisning, 
veiledning til lærere og foreldre og samarbeidsmøter 
med lærer og assistenter. Arbeidet med å bistå sko-
lene i tilrettelegging for tilpasset opplæring reduse-
res og PPT får dermed et større individfokus enn hva 
nasjonale føringene tilsier. Reduksjoner innen PPT 
gir redusert tidlig spesialpedagogisk innsats med 
risiko for økt behov for spesialpedal-undervisning vi-
dere i skolealder. Det vil være en utfordring å komme 
på banen ute i skolene for å bistå 
de med systemarbeid. 

Samhandlingsreformen har ført til tidligere hjemreise 
fra føden. Dette medfører at det blir behov for tidli-
gere og fl ere hjembesøk fra helsestasjonstjenesten, 
uten at det er tilført økte ressurser for å gjennomføre 
denne vridningen fra spesialist- til primærhelsetje-
nesten. Flere barn og unge har psykiske vansker 
og en opplever at BUP/andrelinjetjenesten stadig 
avviser saker, og anbefaler de som søker hjelp om å 
ta kontakt med helsesøster. Det er ellers en stor øk-
ning av barn og unge som ikke har det godt hjemme. 
Dette som følge av for eksempel skilsmisse, nye 
hjem, nye konstellasjoner, rusmisbruk eller psykiske 
problem blant foresatte, foreldre med liten tid til 
barna og så videre. Mange barn, unge og deres fami-
lier kontakter medarbeidere i helsetjenesten for å få 
hjelp når disse strever. 

Antallet fl yktninger i kommunen øker. Mange av 
fl yktningene har traumer som gjør at det kreves mer 
tid og ressurser fra ansatte for å kunne gi dem riktig 
helsehjelp. Flyktningene krever også spesiell oppføl-
ging når det gjelder vaksinasjonsstatus. Det er derfor 
behov for økte helseressurser rettet mot asylsøkere 
og fl yktninger.

• Reduksjon i ytterligere 25 pst. stilling i PPT vil 
øke ventetiden på lovpålagte oppgaver, 0,1 mill. 
kroner.

• Reduksjon i støtten til Kleive, Kvam og Skåla 
legekontor. Kleive legekontor vil bli nedlagt, 0,12 
mill. kroner i 2014 og 0,37 mill. kroner i 2015.

• Legevaktformidling via AMK. Denne reduksjonen 
kan vanskelig tas ut. Kommunen ønsker ikke å 
bidra til en nedleggelse av AMK-Molde og er her 
avhengig av vedtak i Helseforetaket. Stipulert 
innsparing er 0,3 mill. kroner i 2014.

Helsetjenestens andel av rammereduksjonen på 5,6 
mill. kroner som kommunestyret vedtok i desember 
2012 ble drøye 0,6 mill. kroner. 0,3 mill. kroner var 
tenkt tatt ut ved fjerning av lege- og fysioterapitje-
nestene ved Røbekk omsorgssenter, dette er ikke 
gjennomført i 2013.

Kommunen er pålagt å ta inn en ekstra turnuslege i 
perioden 1. september 2013 til 1. mars 2014. Ram-
men er kompensert med 0,1mill. kroner for 2014.
I forslag til Statsbudsjettet ble det bevilget knappe 
0,9 mill. kroner til styrking av helsestasjon og skole-
helsetjenesten. Økningen vil bli benyttet til å avlønne 
en vikar som er tilsatt for å redusere et for høyt 
sykefravær. Sykefraværet er nå nede på et aksep-
tabelt nivå og vikaren går inn i ordinær tjeneste på 
helsestasjonen. Restmidlene blir brukt til å sikre den 
øvrige i helsestasjonsvirksomheten.

I tillegg ligger det i rammen inne uspesifi sert kutt 
på styrking til IKT med knappe 0,3 mill. kroner. Det 
arbeides med konkretisering av tiltak.
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Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 (samlet for pleie- og omsorgsområdet) 
Hele 1.000

Fellesområde pleie og omsorg 6 450 6 291 23 477 23 477 23 477

Glomstua omsorgssenter 75 950 77 043 77 043 77 043 77 043

Kirkebakken omsorgssenter 75 960 74 328 74 328 74 328 74 328

Råkhaugen omsorgssenter 19 208 25 554 25 554 25 554 25 554

Bergmo omsorgssenter 65 722 68 744 68 744 68 744 68 744

Røbekk omsorgssenter * 25 102 19 877 0 0 0

Kleive omsorgssenter 36 657 36 839 36 839 36 839 36 839

Skåla omsorgssenter 21 555 21 723 21 723 21 723 21 723

Sum ramme pleie- og omsorgsområdet 326 604 330 399 327 708 327 708 327 708

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

 PLEIE- OG OMSORGSOMRÅDET

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2014 - 2017

Pleie- og omsorgsområdet i Molde kommune består 
av:
• institusjoner med heldøgns omsorg og rehabili-

tering
• hjemmebaserte tjenester
• dagtilbud
• omsorgsboliger og bofellesskap
• hjelpemiddelforvaltning 
• vaskeri og kjøkkendrift

Pleie og omsorg har ansvar for å yte tjenester i 
henhold til lov om helse- og omsorgstjenester i 
kommunen. Pleie- og omsorgsområdet er inndelt i 
sju omsorgssentre. Hvert omsorgssenter har ansvar 
for alle pleie- og omsorgstjenester, med unntak av 
Røbekk og Råkhaugen omsorgssentre som kun har 
institusjonstjeneste og vaskeridrift.

Ny helse og omsorgsplan for Molde kommune har 
medført endring i sykehjemsstrukturen med påføl-
gende spesialisering av tilbudet ved institusjonene. 
Synliggjøring av endringen i sykehjemsstrukturen er 
vist i egne tabeller for hvert omsorgssenter. 

Som følge av omstruktureringen i 2013 vil det i 2014 
være nødvendig med en grundig gjennomgang av 
de enkelte budsjett og årsverk ved institusjonene. 
Dette for å sikre rett fordeling av ressurser i henhold 
til bemanningsnorm og driftsnivå. Eventuelle interne 
omfordelinger og rammekorrigeringer gjøres i forbin-
delse med budsjettrevisjoner. 

For 2013 har kommunen mottatt prosjektmidler fra 
Kreftforeningen til en stilling som kreftkoordinator i 
kommunen. Kreftforeningen fi nansierer 75 pst. av 
utgiftene og kommunen må dekke resten innenfor 
fagområdets ramme. Prosjektmidler søkes videreført 
så lenge Kreftforeningen lyser ut midler, og det er av 
stor betydning at denne stillingen også videreføres 
etter at prosjektmidler fra Kreftforeningen opphører. 
Tiltaket er også del av helse og omsorgsplanen.

Samtidig som kommunen fi kk midler og ansatte 
kreftkoordinator, har kommunen også fått prosjekt-
midler til fullfi nansiering av stilling som skal jobbe 
med utarbeiding og implementering av gode pro-
sedyrer og rutiner innenfor fagområdet palliasjon 
(omsorg ved livets slutt). Prosjektmidler kan søkes 
på årlig i tre år og søkes videreført også for 2014.

*   Opphør Røbekk omsorgssenter - ramme  2015 - 2017 er foreløpig lagt til fellesområdet.
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Hele 1.000
Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 (samlet for pleie- og omsorgsområdet)

Brutto driftsutgifter 375 592    

Brutto driftsinntekter -65 969    

Inngående 309 623 326 604 330 111 327 420 327 420

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 2 969    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 1 759 993   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 124 166   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -2 207   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  2 300   

Avtale på innkjøp av papir og plast, leveranser på emballasje 
til matombringing til hjemmeboende  -120   

K-sak 47/13 budsjettrev. 1 - overført budsjett utskrivningsklare 
pasienter fra kontoret for tildeling og koordinering 567    

K-sak 47/13 budsjettrev. 1 - rammeøkning utskrivningsklare
pasienter 548    

K-sak 47/13 budsjettrev. 1 - 100 pst. stilling fra 1. juli 2013 -
Råkhaugen lokalmedisinske senter 300 300   

K-sak 47/13 budsjettrev. 1 - økt ressursbehov ressurskrevende 
tjenester  3 132 872   

Opphør ressurskrevende tjenester (37453)  -670   

K-sak 130/12 (5,6 mill. kroner) - fordeling andel rammekutt - 
tiltak funksjonshemmede  1 460    

K-sak 130/12 (5,6 mill. kroner) - fordeling andel rest
rammekutt - Helsetjenesten 638    

Rammereduksjon og styrking IKT  -1 550   

Styrking hjemmebasert omsorg fra 1. juli 2013 - 5 årsverk 1 500 1 500   

K-sak 82/13 budsjettrev. 2 - opphør salg av plasser 
andre kommuner 1 641    

K-sak 82/13 budsjettrev. 2 - utskrivningsklare pasienter 2 896    

K-sak 82/13 budsjettrev. 2 - kommunal medfi nansiering 
2012 reduserte utgifter -553 553   

Reforhandling av innkjøpsavtaler på medisin  -450   

Andel fagseksjon til plan- og utviklingsavdelingen  -2 436   

Helse og omsorgsplan 2013 - 2020 (rammetilpasninger)  -7 883   

Reduksjon 16 institusjonsplasser utsatt til 1. juli 2014, 
etablering døgnbemannet bofellesskap og styrking 
hjemmetjenesten  12 350 -2 691  

Statsbudsjettet 2014 endringer - redusert egenandel 
for brukere av dobbelrom  77   

Utgående 326 604 330 399 327 708 327 708 327 708

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Glomstua omsorgssenter
Glomstua omsorgssenter reduserte sin lederressurs 
med ett årsverk fra januar 2013 som følge av ram-
metilpasning. 

Sykehjem

Før omstrukturering og spesialisering hadde Glom-
stua sykehjem 55 plasser fordelt på ordinære lang-
tidsplasser, korttidsplasser og demensplasser. Etter 
ny modell skal resultatområdet drifte 54 plasser be-
stående av 44 langtidsplasser og 10 skjermede eller 
forsterkede plasser på enhet for demente. Den siste 
plassen er overført til Skåla sykehjem, og dermed 
opphører bruk av trippelrom ved institusjonen. 

Fra 1. juli 2014 skal det driftes 52 ordinære langtids-
plasser. Fra denne dato fl yttes omsorgssenteret 
sine 10 demensplasser til Råkhaugen samtidig som 
de mottar 8 plasser fra Røbekk. Dette for å effektu-
ere tiltak for å imøtekomme rammetrekk. Glomstua 
drifter sine langtidsplasser med 7 dobbeltrom og 40 
enerom. Institusjonen har ekstra ressurskrevende 
beboer som har behov for spesiell oppfølging. 
 
Kjøkken
Kjøkkenet på Glomstua skal produsere varmmat til 
beboere ved Glomstua, Kirkebakken og Råkhaugen. 

Vaskeri
Vaskeriet overføres administrativt til Råkhaugen 
omsorgssenter.

Hjemmetjenester
I kommunestyre sak 47/13 Budsjettrevisjon I for 
2013 ble kommunens hjemmetjenester styrket med 
fem nye årsverk. To av disse ble i tråd med rådman-
nens innstillig lagt til Glomstua. Det er behov for å 
styrke tjenesten ytterligere for å gi tjenester i hen-
hold til de vedtak som er fattet. 

Nattpatrulje
Fra årsskifte overføres deler av kommunens nat-
tjeneste fra Kirkebakken omsorgssenter til Glom-
stua omsorgssenter. Tiltaket er i tråd med helse og 
omsorgsplanen og skal bidra til å gi en trygg og god 
nattjeneste til hjemmeboende. 

Dagavdeling Glomstua.
Fagområdet gjennomførte endring i dagtilbudet til 
eldre med hensyn til behov for rammetilpasning i 
2013. Dette medførte overføring av plasser fra Kirke-
bakken til Glomstua omsorgsenter. 

BPA
Tjenesten har vært nødt til å øke sin innsats tilsva-
rende 0,85 årsverk til ordningen med brukerstyrt, 
personlig assistent og drifter tjenesten med 4,13 
årsverk.  

Bofelleskap
Glomstua bofelleskap for personer med psykisk syk-
dom. Seks boenheter som er døgnbemannet. 

Kirkebakken omsorgssenter
Sykehjem

Før omstrukturering og spesialisering hadde Kirke-
bakken sykehjem 56 plasser fordelt på ordinære 
langtidsplasser, korttidsplasser og demensplasser. 
Strukturendring og spesialisering av kommunens 
institusjoner for heldøgns omsorg medfører en sam-
ling av alle døgnplasser for korttidsopphold, samt 
plasser for rehabilitering i institusjon i Kirkebakken 
omsorgssenter. Avdelingen, som i 2012 ble opprettet 
i Råkhaugen, med åtte plasser for rehabilitering og 
åtte plasser for utskrivningsklare pasienter fra syke-
huset, er fl yttet hit. Det samme gjelder alle defi nerte 
plasser for korttidsopphold ved de andre institusjo-
nene i kommunen. 

Kirkebakken omsorgssenter skal drifte 56 døgnplas-
ser for tidsavgrenset opphold. Til de åtte rehabilite-
ringsplassene er det en tverrfaglig personalgruppe 
bestående av fysioterapeut, ergoterapeut, sykeplei-
ere og helsefagarbeidere. Resterende 48 plasser er 
korttidsplasser med varierende grad av tidsavgrens-
ning. Plassene fordeles på 18 dobbeltrom og 20 
enkeltrom. 

Hjemmetjenester
Det er ikke gjort endring i ressursene ved Kirkebak-
ken omsorgssenter for 2014. Det er behov for å 
styrke tjenesten for å kunne gi tjenester i henhold til 
de vedtak som er fattet. 

Ressurskrevende tiltak i hjemmet 
Omsorgsdistriktet leverer døgntjeneste til ressurs-
krevende brukere tilsvarende 7,2 årsverk. 

Institusjonsplasser

Langtidsopphold 40 54 52

Korttidsopphold 15 0 0

Sum 55 54 52

  2013 2014 1. juli 2014

Institusjonsplasser

Langtidsopphold 40 0 0

Korttidsopphold 16 48 48

Rehabilitering 0 8 8

Sum 56 56 56

  2013 2014 1. juli 2014
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Nattpatrulje
Fra årsskifte overføres kommunens nattjeneste fra 
Kirkebakken omsorgssenter til Glomstua og Bergmo 
omsorgssentre. Tiltaket er i tråd med helse og 
omsorgsplanen og skal bidra til å gi en trygg og god 
nattjeneste til hjemmeboende. Samtidig gir dette 
mulighet til å rendyrke Kirkebakken omsorgssenter 
og ha fokus på integrering av tiltak tilpasset kommu-
nens oppgaver i samhandlingsreformen. 

Rosestua dagsenter
Aktivitetstilbudet ved Rosestua ble redusert i 2013 
med ett årsverk som følge av rammetrekk på fagom-
rådet. Tilbudet er fortsatt et lavterskeltilbud for perso-
ner med psykiske vansker. 

Dagavdeling
Fagområdet gjorde endring i dagtilbudet til eldre i 
tråd med budsjett for 2013. Dette medførte over-
føring av plasser fra Kirkebakken dagavdeling til 
Glomstua og Bergmo. Ti plasser ble fordelt på disse 
to dagavdelingene, og åtte plasser med tilhørende 
ressurs ble avviklet. 

Råkhaugen omsorgssenter
Fra 2014 legges resultatansvar for drift av insti-
tusjonsplasser, dagavdeling og vaskeri under én 
enhetsleder ved omsorgssenteret. 

Sykehjem

Tidligere Råkhaugen lokalmedisinske senter fl ytter 
sin drift til Kirkebakken omsorgssenter. Fortsatt er 
avlastningstjenesten for utviklingshemmede og Kri-
sesenteret lokalisert i bygget i påvente av alternative 
lokaler. 

Råkhaugen omsorgssenter blir ressurssenter for per-
soner med demens. Kommunens døgnplasser med 
skjermede enheter for personer med demens, samt 
forsterkede plasser skal samles her. Trinn 1 i denne 
prosessen er gjennomført ved at til sammen 24 
demensplasser er overfl yttet fra andre institusjoner; 
16 fra Kirkebakken og 8 fra Røbekk. Fra 1. juli 2014 
fl yttes de resterende 10 skjermede eller forsterkede 
plassene fra Glomstua til Råkhaugen. Krisesenteret, 
som i dag har tilhold i underetasjen i bygget, må fl yt-
te ut for å frigjøre nødvendige lokaler. Kommunenes 
demenstilbud vil da bli samlet i institusjonsbygget. 

Vaskeri
Administrativt overføres ansvaret for vaskeriet fra 
Glomstua til Råkhaugen omsorgssenter der vaskeriet 
holder til. 

Dagavdeling
I Råkhaugen driftes kommunens dagsenter for per-
soner med demens som er et felles tilbud for hele 
Molde kommune. Tidligere hadde Glomstua om-
sorgssenter ansvar for denne avdelingen. Ansvaret 
overføres til Råkhaugen omsorgssenter. 

Grunnet store distanser og individuelle behov, er det 
opprettet desentraliserte plasser for personer med 
demens på dagsentrene ved Kleive omsorgssenter 
to dager per uke samt Skåla omsorgssenter én dag 
per uke. 

Hjelpemiddelforvaltning
Kommunens hjelpemiddelforvaltning er lokalisert til 
Råkhaugen omsorgssenter, men ligger administrativt 
til Kirkebakken omsorgssenter. 

Bergmo omsorgssenter
Bergmo omsorgssenter reduserte sin lederressurs 
med ett årsverk fra 1. januar 2013 som følge av ram-
metilpasning. 

Sykehjem

Før omstrukturering og spesialisering hadde Bergmo 
sykehjem 47 plasser fordelt på ordinære langtids-
plasser og korttidsplasser. Etter ny modell skal 
resultatområdet i 2014 kun ha langtidsplasser. Alle 
plassene har enerom.Institusjonen har ekstra res-
surskrevende beboer som krever spesiell oppfølging. 

Kjøkken
Kjøkkenet på Bergmo skal produsere mat til beboere 
ved Bergmo og Røbekk.

Hjemmetjenester
I K-sak 47/13 Budsjettrevisjon I for 2013 blir kommu-
nens hjemmetjenester styrket med fem nye årsverk. 
Tre av disse ble i tråd med rådmannens innstillig lagt 
til Bergmo. Det er behov for å styrke tjenesten yt-
terligere for å gi tjenester i henhold til de vedtak som 
er fattet. 

Ressurskrevende tiltak i hjemmet
Omsorgsdistriktet leverer døgntjeneste til ressurs-
krevende brukere tilsvarende seks årsverk. 

Nattpatrulje
Fra årsskiftet overføres deler av kommunens nat-
tjeneste fra Kirkebakken omsorgssenter til Bergmo 
omsorgssenter. Dette utgjør 1,94 årsverk. Tiltaket er 
i tråd med helse- og omsorgsplanen og skal bidra til 
å gi en trygg og god nattjeneste til hjemmeboende. 

Institusjonsplasser

Langtidsopphold, demens 0 24 34

Korttidsopphold og
rehabilitering 16 0 0

Sum 16 24 34

  2013 2014 1. juli 20144

Institusjonsplasser

Langtidsopphold 38 47 47

Korttidsopphold 9 0 0

Sum 47 47 47

  2013 2014 1. juli 20144
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Dagavdeling
Fagområdet gjorde endring i dagtilbudet til eldre som 
tiltak for å gjennomføre rammetilpasning for 2013. 
Dette medførte overføring av plasser fra Kirkebakken 
omsorgssenter til Bergmo. 

BPA
Tjenesten leverer tjenester tilsvarende 1,58 årsverk 
til ordningen med brukerstyrt, personlig assistent. 

Bofelleskap
Råkhaugen bofelleskap for eldre har åtte boenheter 
som er bemannet deler av døgnet, men ikke på natt. 
Tollero bofelleskap for personer med psykisk sykdom 
har seks boenheter med bemanning deler av døgnet, 
men ikke på natt. 

Røbekk omsorgssenter 
Enhetsleder ved Røbekk omsorgssenter har etter 
omstrukturering og spesialisering av institusjons-
driften fått utvide sitt ansvarsområde til å innbefatte 
Råkhaugen omsorgssenter. 

Sykehjem

Før omstrukturering og spesialisering hadde Røbekk 
sykehjem 32 plasser fordelt på ordinære langtids-
plasser og demensplasser. Etter ny modell skal re-
sultatområdet i første halvdel 2014 drifte 24 ordinære 
langtidsplasser. Alle plassene har enerom. 8 skjer-
mede plasser for demente er fl yttet til Råkhaugen.
Fra 1. juli 2014 avvikles Røbekk sykehjem som insti-
tusjon; 8 plasser overføres til Glomstua omsorgssen-
ter og 16 plasser legges ned. Vaktmester overføres 
til Råkhaugen. 

Vaskeri
Vasker personaltøy samt fl attøy og privattøy til bebo-
ere ved Røbekk og Bergmo sykehjem. Fra 1.juli 2014 
avvikles vaskeridriften ved Røbekk. Deler av ressur-
sen overføres til Råkhaugen vaskeri.

Kleive omsorgssenter 
Kleive og Skåla omsorgssenter har fra 2013 felles 
enhetsleder. 

Sykehjem

Før omstrukturering og spesialisering hadde Kleive 
sykehjem 24 plasser fordelt på ordinære langtids-

plasser og korttidsplasser. Etter ny modell skal resul-
tatområdet i 2014 kun ha ordinære langtidsplasser. 
Alle plassene har enerom.

Institusjonen har ekstra ressurskrevende beboer 
som krever spesiell oppfølging. 

Kjøkken
Kjøkkenet på Kleive skal produsere mat til beboere 
ved Kleive og Skåla omsorgssenter. 

Vaskeri
Vasker personaltøy samt fl attøy og privattøy til bebo-
ere ved Kleive sykehjem

Hjemmetjenesten
Det er ikke gjort endring i ressursene ved Kleive 
omsorgssenter for 2014. 

Ressurskrevende tiltak i hjemmet
Omsorgsdistriktet leverer døgntjeneste til ressurs-
krevende bruker tilsvarende 4,5 årsverk. 

Dagavdeling
Omsorgsdistriktet skal drifte 35 plasser per uke til 
hjemmeboende. 

Skåla omsorgssenter
Skåla og Kleive omsorgssentre har fra 2013 felles 
enhetsleder. 

Sykehjem

Før omstrukturering og spesialisering hadde Skåla 

sykehjem 16 plasser fordelt på ordinære langtids-
plasser og korttidsplasser. Etter ny modell skal resul-
tatområdet i 2014 drifte 17 ordinære langtidsplasser. 
Alle plassene har enerom. Rammen er korrigert for 
én ny plass, gjennom overføring fra Glomstua om-
sorgssenter. 

Vaskeri
Vasker personaltøy samt fl attøy og privattøy til bebo-
ere ved Skåla sykehjem. 

Hjemmetjenester
Det er ikke gjort endring i ressursene ved Skåla 
omsorgssenter for 2014. Det er behov for å styrke 
tjenesten for å kunne gi tjenester i henhold til de 
vedtak som er fattet. 

Dagavdeling
Omsorgsdistriktet skal drifte 25 plasser per uke til 
hjemmeboende. 

Institusjonsplasser

Langtidsopphold 32 24 0

Korttidsopphold 0 0 0

Sum 32 24 0

  2013 2014 1. juli 20144

Institusjonsplasser

Langtidsopphold 14 17 17

Korttidsopphold 2 0 0

Sum 16 17 17

  2013 2014 1. juli 20144

Institusjonsplasser

Langtidsopphold 22 24 24

Korttidsopphold 2 0 0

Sum 24 24 24

  2013 2014 1. juli 20144
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  Molde Kommune Landet

Nøkkeltall KOSTRA - pleie og omsorg, konsern

Institusjoner - andel av netto driftsutgifter 54,5 50,6 53,0 43,9 45,4

Tjenester til hjemmeboende - andel av netto driftsutgifter 39,8 43,6 41,7 50,3 49,4

 Aktivisering, støttetjenester - andel av netto driftsutgifter 5,7 5,8 5,3 5,7 5,2

Netto driftsutgifter per innbygger i kroner 14 376 14 513 16 613 14 020 15 268

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg per innbygger 80 år og over 288 083 293 813 332 985 329 636 339 221

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg per innbygger 67 år og over 104 363 103 995 116 423 105 572 110 907

Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning 71 72 72 74 74

Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over 19,1 18,3 19,1 16,6 18,5

Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig
i pst. av bef. 80+ 23,0 23,0 23,0 27,0 29,0

Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold 15,1 17,4 18,3 19,2 16,5

Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens 14,2 14,3 13,8 23,4 23,3

Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering 0,8 1,7 3,3 6,2 5,7

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, per kommunal plass 929 598 976 782 1 030 855 1 002 177 953 670

  2010 2011 2012 gruppe 13 uten Oslo

Sentrale måltall

(1)  Nedgang serviceoppdrag Hjelpemidelforvaltning skyldes at utlånet til institusjonene har gått ned, samt færre hjelpemidler til utlån ettersom ADL
      hjelpemidlene gradvis er blitt borte. Innført egenbetaling/gebyr kan også ha virket inn.
(2)  NAV opplyser at den svake nedgangen på utlån/innlevering Hjelpemiddelsentralen skyldes ny måte å søke på, og at ADL hjelpemidlene ble borte.

Noen nøkkeltall for pleie og omsorg - IPLOS

Antall 80 år og over   1 252   1 264 

Mottakere av hjemmehjelp totalt/ 80 år og over  366/234 378/242

Gjennomsnittelig tildelte timer hjemmehjelp per uke  0,9 1.09

Antall brukere av hjemmesykepleie totalt/80 år og over  874/517 883/522

Gjennomsnittelig tildelte timer hjemmesykepleie per uke  4,8 6

Matombringing antall porsjoner  42 080  44 840 

Mottakere av trygghetsalarm  498 536

Timer tildelt omsorgslønn/antall mottakere  8 414/29 6 885/32

Dagplasser per dag/brukere per år  60 60

Dagplasser for personer med dementsykdom/antall brukere  15 15/53

Antall omsorgsboliger med utpekingsrett (Molde Utleieboliger og MOBO)  188 188

Antall trygdeboliger / andre boliger  med utpekningsrett  66/11 66/11

Mottakere av ressurskrevende tjenester  14 11

Hjelpemiddelforvaltning – utførte serviceoppdrag (1)  2 419 2119

Utlånte hjelpemidler fra kommunens lager  2 631 2379

Utlån/innlevering fra Hjelpemiddelsentralen (2)  3 976/1 609 3 698/1548

Antall sykehjem  6 7

Antall sykehjemsplasser  230 246

Enerom i pst.  95,2 95,2

Mottatte søknader fast plass i sykehjem  121 158

Vedtak faste plasser i sykehjem  82 77

Antall avslag sykehjemsplass  28 34

     2011 2012
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2014 - 2017
Forklaring og konsekvens av endring 

Det må jobbes videre over tid med gjennomføringen 
av helse og omsorgsplanen for å oppnå balanse med 
tanke på rammereduksjoner.

Tiltak og konsekvens av disse for å imøtekomme 
rammereduksjon.
Situasjonen er særs krevende, og det vil være en 
stor utfordring å balansere rammer opp mot at det 
skal opprettholdes et forsvarlig tjenestenivå. Helse 
og omsorgsplan initierer en vridning av tjenestene 
fra institusjonsbasert til hjemmebasert. Det legges 
inn avvikling av 16 institusjonsplasser som et hoved-
grep. 

Situasjonen krever oppbygging av hjemmebaserte 
tjenester for å kunne redusere på antallet institu-
sjonsplasser. Disse pukkelkostnadene er det ikke 
rom for innenfor områdets rammer. 

Utfordringstabell

Manglede tiltak rammereduksjon år 2013
overført til 2014 5 608

Vedtatte rammereduksjoner 2014 uten
konkrete tiltak 7 883

Foreslått rammereduksjon 2014 til styrking IKT 1 550

Sum utfordring år 2014 15 041

  Årssum

Plan for løsning av økonomisk utfordring 2014

Nedlegging 32 institusjonsplasser 23 910 11 955

Reduksjon oppholdsbetaling, 32 plasser -4 352 -2 176

Netto innsparing reduksjon institusjonsplasser 19 558 9 779

Utgifter oppretting 16 institusjonsplasser  à kr 747.000 -11 952 -5 976

Inntekter oppholdsbetaling 16 plasser à kr 136.000 2 176 1 088

Sum netto innsparing reduksjon institusjonsplasser 9 782 4 891

Styrking hjemmetjenesten 1,5 årsverk -900 -450

Oppretting døgnbemannet bo-felleskap for eldre, bemanningsfaktor 0,5
årsverk per plass. 17 plasser. Kostnad per plass ca. kr. 200.000 -3 500 -1 750

Sum innsparing før rammereduksjon 2014 5 382 2 691

Rammereduksjoner 2014 -15 041 -15 041

Behov for rammeøkning -9 659 -12 350

Hele 1.000

  Årssum 2014 Effekt fra 1. 07.2014

Skjemaet over viser oversikt over innsparing og utgift 
til oppbygging av kompenserende tiltak i forhold til 
avvikling av 16 institusjonsplasser både med hel- og 
halvårs effekt. 

Konsekvensen av en reduksjon med 16 plasser 
blir at Røbekk ikke lenger driftes som sykehjem.
Etter gjennomføringen av trinn 1 i spesialisering 
av sykehjemmene høsten 2013 er det 24 beboere 
igjen på Røbekk. 16 av disse plassene avvikles, og 
resterende 8 langtidspasienter overføres til Glom-
stua sykehjem under forutsetning av at Glomstua sin 
skjermede og forsterkede avdeling for demente fl yt-
ter inn i Råkhaugen sin underetasje. Denne etasjen 
er spesielt tilrettelagt for denne typen pasienter som 
har behov for ekstra skjerming og har 16 boenheter. 

I dag er Krisesenteret lokalisert i underetasjen og det 
vil være behov for å fi nne nye midlertidige lokaler til 
dem, inntil deres permanente lokaler er ferdigstilt. 

Det vil ikke i nåværende situasjon være forsvarlig 
å redusere antall institusjonsplasser ut over de 16 
som foreslås, som også ligger til grunn i helse- og 
omsorgsplanen. Det er fl ere årsaker til dette, blant 
annet liten sirkulasjon på korttidsplassene som med-
fører utfordringer med å ta imot utskrivningsklare 
pasienter fra sykehuset som trenger institusjonsopp-
hold. 

Antall institusjonsplasser

2011 230

2012 246

2013 246

2014 246

01.07.2014 230

  Antall plasser
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Fremtidige utfordringer
Utskrivningsklare pasienter
Kommunen er ennå ikke i stand til å ta imot alle 
utskrivningsklare pasienter som meldes fra syke-
husene. Dette gir en økonomisk utfordring, og et 
kapasitetsproblem ved at kommunen ikke greier å gi 
et godt nok avlastnings- og korttidstilbud til hjemme-
boende. 

Gjennomføring av helse og omsorgsplan
Helse- og omsorgsplanen er kommunens strategi for 
å vri tjenestefokuset fra dagens institusjonbaserte, 
til å kunne bo lengst mulig i eget hjem. Tiltakene i 
planen tar opp i seg fl ere områder som er viktige 
element for å kunne bo lengst mulig hjemme. Det er 
behov for etablering av fl ere ambulerende fagteam 
som jobber utadrettet både i forhold til kartlegging, 
diagnostisering og veiledning mot forskjellige diag-
nosegrupper. Dette er pasientgrupper som i dag får 
denne tjenesten i spesialisthelsetjenesten, men som 
kommunen bør kunne ivareta både for å jobbe mer 
forebyggende, men ikke minst for å kunne hindre 
innleggelser og bruk av spesialisthelsetjenester. 

Å vri tjenestefokuset og sette inn tiltak på lavest mu-
lig omsorgsnivå, vil i løpet av økonomiplanperioden 
kunne gi den økonomiske effekten som trengs for å 
kunne imøtekomme de rammereduksjoner tjeneste-
området har. 

Demensomsorg
Kommunen har ikke egen demensplan, og ingen 
strategi for å imøtekomme dagens og fremtidens 
utfordringer innenfor fagområdet. Det er initiert at 
denne må inn i kommunens planprogram for 2014. 

Det blir fl ere demente, og fl ere yngre demente 

som har behov for annen oppfølging og tilbud enn 
det kommunen har i dag. Det er allerede behov for 
utredningsteam, utredningsplasser, avlastningsplas-
ser tilrettelagt for demente, døgnbemannet bofelle-
skap for yngre demente osv. Disse utfordringene må 
fi nne sin løsning gjennom utarbeidelse av demens-
plan, som en delplan til helse- og omsorgsplanen. 

Samhandlingsformen - sikre gode kommunale pasientfor-
løp
Flere utredninger konkluderer med at tjenestene i 
kommunen på fl ere områder er fragmentert og lite 
koordinert. Sett i samhandlingsformens perspektiv 
vil dette utfordre kommunen, både innenfor helse-
tjenestene, pleie og omsorg og innen psykisk helse 
og rus. Det er iverksatt prosjekter der gode, trygge 
kommunale pasientforløp og identifi sering av mode-
ler som sikrer en organisering av tjenestene på en 
slik måte at tjenestemottaker opplever en sammen-
hengende fl yt av tjenestetilbudet på tvers av kom-
munale enheter og opp mot spesialisthelsetjenes-
ten, er målet. Fra 2015 er det signalisert kommunal 
medfi nansiering av rus og psykiatritjenester. 

Det jobbes med struktur og organisering av de hjem-
mebaserte tjenestene. Dette for å sikre best mulig 
fordeling og fl eksibel bruk av kompetanse og ressur-
ser mellom distriktene. Det har over mange år vært 
variasjon i belastningen og avvik mellom hjemme-
tjenestedistriktene. Dette vil kommunen nå forsøke 
fi nne en løsning på ved å gjøre strukturelle endringer 
som gjør det enklere å fordele ressurser og vedtak 
i forhold til hvor behovet er størst. Det er fortsatt et 
betydelig avvik mellom ressurs og vedtak, selv etter 
styrking med fem stillinger i 2013. 

Selv om det bygges opp tilbud med døgnbemannet 
bofelleskap vil det ta noe tid før effekten inn mot 
bedre sirkulasjon i kortidssykehjemmet kommer. 
Dette fordi det allerede bor mennesker i dagens 
boliger som er tilrettelagt for dette formålet, og det 
vil ta tid før en naturlig sirkulasjon og ledighet vil 
kunne gi dette omsorgstilbudet til de som eventuelt 
er i institusjon og som kan fl ytte ut til bemannet bo-
lig. Foreløpig kartlegging viser at kommune har tre 
større bygg med 30-45 leiligheter hver. Det vil være 
naturlig på kort sikt tilrettelegge og bemanne opp i 
alle fall ett av disse byggene. 

Det krever imidlertid noe mer tid for å ferdigstille 
kartlegginger og vurderinger med tanke på hvilket 
alternativ som vil gi det beste og mest effektive 
resultatet. Her må det vurderes hvilken bemannings-
faktor de ulike bygg krever, og hvor kommunen kan 
få størst effekt med tanke på å utsette behov for 
sykehjemsplass. Oppstart av bemannet bofelleskap 
kan ikke forventes før andre halvdel av 2014.

Bemanningsnorm i døgnbemannet bofelleskap vil 
variere i forhold til beboergruppens hjelpe- og om-
sorgsbehov.    

Kommunestyret vedtok i sak 117/13 i møte 12. desember følgende verbalforslag: 
Realisering av de 16 sykehjemsplassene ved Røbekk omsorgssenter som foreslås lagt ned, skal ikke 
gjennomføres før beboerne har fått plass ved andre sykehjem.



121

H
else og om

sorg

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 Fellesområde  pleie og omsorg

Brutto driftsutgifter 42 028    

Brutto driftsinntekter -44 003    

Inngående -1 975 6 450 6 185 23 312 23 312

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 29    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 2    

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 34    

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -2 137   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  1 786   

Interne omfordelinger      
Oppholdsbetaling fra Råkhaugen omsorgssenter  -728   

Reforhandling av innkjøpsavtaler på medisin  -450   

Reforhandling av innkjøpsavtaler på medisin -
fordelt på hjemmetjenesten 150 450   

Andel fagseksjon til plan- og utviklingsavdelingen  -2 436   

Opphør ramme Røbekk omsorgssenter - skal omfordeles
til andre enheter   19 877  

K-sak 47/13 budsjettrev. 1 - styrking hjemmetjenesten med
5 stillinger fra 1. juli 2013 1 500 1 500   

Styrking hjemmebasert omsorg fra 1. juli 2013 -
Glomstua 2 årsverk og Bergmo 3 årsverk  -1 500 -1 500   

K-sak 47/13 budsjettrev. 1 - overført budsjett utskrivningsklare
pasienter fra kontoret for tildeling og koordinering 567    

Gjennomføring av tiltak vedtatt i 2013     
Nedlegging av dagavdeling på Kirkebakken 675    

Inndra to oversykepleierstillinger fra 1. januar 2013
(Bergmo og Glomstua) 1 370    

Reduksjon aktivitetsdel Rosestua 660    

K-sak 130/12 (5,6 mill. kroner) - fordeling andel rammekutt -
Tiltak funksjonshemmede  1 460    

K-sak 130/12 (5,6 mill. kroner) - fordeling andel rest
rammekutt - Helsetjenesten 638    

Helse og omsorgsplan 2013 - 2020 (rammetilpasninger)  -7 883   

Avtale på innkjøp av papir og plast, leveranser på emballasje
til matombringing til hjemmeboende  -120   

Alternativt tilbud fra 1. august 2013 Bergmo - erstatter
opphør av tjeneste fra Grønn omsorg -51 -71   

Andre endringer     
K-sak 47/13 budsjettrev. 1 - rammeøkning utskrivningsklare
pasienter 548    

K-sak 82/13 budsjettrev. 2 - rammeøkning utskrivningsklare
pasienter 2 896    

Rammereduksjon og styrking IKT  -1 550   

K-sak 82/13 budsjettrev. 2 - kommunal medfi nansiering
2012 reduserte utgifter -553 553   

Reduksjon 16 institusjonsplasser utsatt til 1. juli 2014,
etablering døgnbemannet bofellesskap og styrking
hjemmetjenesten  12 350 -2 691  

Statsbudsjettet 2014 endringer - redusert egenandel for 
brukere av dobbelrom  77   

Utgående 6 450 6 291 23 477 23 477 23 477

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Hele 1.000
Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 Kirkebakken omsorgssenter

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 Glomstua omsorgssenter

Brutto driftsutgifter 80 651    

Brutto driftsinntekter -5 965    

Inngående 74 686 75 950 77 021 77 021 77 021

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 686    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 432 245   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 18 12   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -25   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  152   

Overføring fra Råkhaugen (kompensasjon for overført bygg) 286    

Styrking på grunn av nedlegging av dagavdeling på Kirkebakken 381    

Indratt oversykepleierstilling fra 1. januar 2013 -685    

Overført 0,5 årsverk fra vaskeri Råkhaugen 208    

Overført matbudsjett fra Råkhaugen 292    

Styrking hjemmebasert omsorg fra 1. juli 2013 - 2 årsverk 600 600   

Matbudsjett 8 beboere fra kjøkken Bergmo omsorgssenter  146   

Andel ressurs 1 institusjonsplass til Skåla omsorgssenter  -120   

Matbudsjett 1 beboer til kjøkken Kleive omsorgssenter  -18   

Nattpatruljen hjemmetjenesten fra Kirkebakken omsorgssenter  1 594   

Reforhandling av innkjøpsavtaler på medisin -35 -106   

Vaskeri fl yttes til Råkhaugen omsorgssenter fra 1. januar 2014  -966   

Flytting ressurskrevende 37157 til Kleive omsorgssenter -645 -25   

Flytting ressurskrevende 37158 til Kirkebakken omsorgssenter -274 -396   

Utgående 75 950 77 043 77 043 77 043 77 043

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Brutto driftsutgifter 79 361    

Brutto driftsinntekter -3 604    

Inngående 75 757 75 960 74 316 74 316 74 316

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 712    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 389 219   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 18 12   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -5   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  82   

K-sak 47/13 budsjettrev. 1 - økt ressursbehov
ressurskrevende tjenester (37254) 1 230 246   

K-sak 47/13 budsjettrev. 1 - opphør ressurskrevende
tjenester (37256) -230 -440   

Nedlegging av dagavdeling Kirkebakken  -1 485    

Reduksjon aktivitetsdel Rosestua -660    

Ressurs diagnose behandling rehabilitering fra Råkhaugen
omsorgssenter  1 183   

Nattpatruljen hjemmetjenesten til Glomstua og Bergmo
omsorgssentre  -3 188   

Reforhandling av innkjøpsavtaler på medisin -45 -137   

Flytting ressurskrevende 37158 fra Glomstua omsorgssenter 274 396   

Utgående 75 960 74 328 74 328 74 328 74 328

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Hele 1.000

Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 Bergmo omsorgssenter

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 Råkhaugen omsorgssenter

Brutto driftsutgifter 67 098    

Brutto driftsinntekter -5 088    

Inngående 62 010 65 722 68 726 68 726 68 726

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 544    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 361 206   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 22 14   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -18   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  130   

K-sak 47/13 budsjettrev. 1 - økt ressursbehov ressurskrevende
tjenester (37456) 1 821 910   

K-sak 47/13 budsjettrev. 1 - økt ressursbehov ressurskrevende
tjenester (37455) 311 156   

Styrking på grunn av nedlegging av dagavdeling på Kirkebakken 429    

Inndratt oversykepleierstilling fra 1. januar 2013 -685    

Styrking hjemmebasert omsorg fra 1. juli 2013 - 3 årsverk 900 900   

Alternativt tilbud fra 1. august 2013 - Grønn omsorg 51 71   

Matbudsjett 8 beboere til kjøkken Glomstua omsorgssenter  -146   

Nattpatruljen hjemmetjenesten fra Kirkebakken omsorgssenter  1 594   

Reforhandling av innkjøpsavtaler på medisin -42 -125   

Opphør ressurskrevende tjenester (37453)  -670   

Utgående 65 722 68 744 68 744 68 744 68 744

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Brutto driftsutgifter 20 814    

Brutto driftsinntekter -3 121    

Inngående 17 693 19 208 25 495 25 495 25 495

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 202    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 150 86   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 8 60   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  34   

K-sak 47/13 budsjettrev. 1 - 100 pst. stilling fra 1. juli 2013 -
Råkhaugen lokalmedisinske senter 300 300   

Overføring til Glomstua (kompensasjon overført bygg) -286    

Overført 0,5 årsverk fra vaskeri til Glomstua -208    

Overført matbudsjett til Glomstua -292    

K-sak 82/13 budsjettrev. 2 - opphør salg av plasser andre
kommuner 1 641    

Ressurs 8 institusjonsplasser demens og 0,5 årsverk
enhetsleder fra Røbekk omsorgssenter  5 355   

Oppholdsbetaling til fagseksjon pleie og omsorg  728   

Ressurs diagnose behandling rehabilitering til Kirkebakken
omsorgssenter  -1 183   

Vaskeri fl yttes fra Glomstua omsorgssenter fra 1. januar 2014  966   

Utgående 19 208 25 554 25 554 25 554 25 554

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Hele 1.000

Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 Kleive omsorgssenter

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 Røbekk omsorgssenter

Brutto driftsutgifter 25 845    

Brutto driftsinntekter -1 080    

Inngående 24 765 25 102 19 818 0 0

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 238    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 91 50   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 8 60   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -2   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  22   

Ressurs 8 institusjonsplasser demens og 0,5 årsverk
enhetsleder til Råkhaugen omsorgssenter  -5 355   

Opphør Røbekk omsorgssenter   -19 877  

Utgående 25 102 19 877 0 0 0

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Brutto driftsutgifter 37 722    

Brutto driftsinntekter -2 261    

Inngående 35 461 36 657 36 829 36 829 36 829

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 354    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 205 116   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 8 4   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -6   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  72   

Matbudsjett 1 beboer fra kjøkken Glomstua omsorgssenter  18   

Reforhandling av innkjøpsavtaler på medisin -16 -47   

Flytting ressurskrevende 37157 fra Glomstua omsorgssenter 645 25   

Utgående 36 657 36 839 36 839 36 839 36 839

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Hele 1.000

Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 Skåla omsorgssenter

Brutto driftsutgifter 22 073    

Brutto driftsinntekter -847    

Inngående 21 226 21 555 21 721 21 721 21 721

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 204    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 129 71   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 8 4   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -14   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  22   

Andel ressurs 1 institusjonsplass fra Glomstua omsorgssenter  120   

Reforhandling av innkjøpsavtaler på medisin -12 -35   

Utgående 21 555 21 723 21 723 21 723 21 723

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2014 - 2017
Botjenesten 
Yter omsorg, opplæring og praktisk bistand til barn 
og voksne med utviklingshemming. Det gis bistand 
i forhold til aktiviteter, helse og fritidstilbud alt etter 
brukerens individuelle behov. 

Totalt 65 voksne personer mottar tjenester i eget 
hjem, blant annet i seks samlokaliserte boenheter. I 
tillegg ytes tjenester i 3 barneboliger. En av barnebo-
ligene driftes for barneverntjenesten og Bufetat. 

Botjenesten er tiltak funksjonshemmedes største 
tjeneste med 285 ansatte fordelt på 168,2 årsverk. 

Enen dagsenter 
Tilbudet er variert med hovedvekt på tilrettelagte ar-
beidsoppgaver eller annen form for aktivitet. Tilbudet 
gis til 55 voksne mennesker med utviklingshem-
ming. 

Dagsenteret driver bakeri, kantiner, montasje, 
arbeids- og serviceavdeling. Dagsenteret har etter 
nedbemanningen 13 ansatte fordelt på 10,6 årsverk, 
inklusive vaktmester, renholder og merkantilt perso-
nell. Etterspørselen etter plass ved dagsenteret er 
stor og dagsenteret benytter all sin kapasitet. 

Avlastningstjenesten 
Avlastningstjenesten gir tilbud i form av opphold 
i avlastningsbolig for kortere eller lengre tidsrom. 
Tilbudet er for utviklingshemmede som bor i for-
eldrehjemmet og skal primært være avlastning for 
pårørende med tyngende omsorgsbyrde. 

Det er seks døgnplasser fordelt på 14 brukere. 
Avlastningstjenesten har 23 ansatte fordelt på 16,15 
årsverk. 

Det har lenge vært planlagt bygging av ny avlast-
ningsbolig på marka ved Enensenteret. Prosjektet 
er av forskjellige grunner blitt forsinket. Avlastnings-
tjenesten er derfor midlertidig fl yttet til lokaler på 
Råkhaugen.

Andre tiltak 
Tjenester som omsorgslønn, støttekontakt, privat 
avlastning og 5 BPA. Det ytes tjenester til 42 brukere 
i tillegg til personer med diagnosen utviklingshem-
ming. Det er 6 ansatte fordelt på 1,72 årsverk.

Administrasjon
To årsverk utgjør enhetens administrasjon.

 TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017

Brutto driftsutgifter 141 212    

Brutto driftsinntekter -10 664    

Inngående 130 548 134 234 139 973 139 973 139 973

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 1 176    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 972 544   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 17 10   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -5   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  114   

K-sak 47/13 budsjettrev. 1 - økt ressursbehov ressurskrevende
tjenester (12 brukere) 2 799 1 908   

K-sak 130/12 (5,6 mill. kroner) - andel rammekutt  -1 460    

Rammereduksjon og styrking IKT  -600   

Spesiell prisvekst Uloba/Jag/Fenstad 182 182   

Styrking av driftsenhet (38650) - 5 årsverk  3 604   

K-sak 117/13 rammereduksjon  -600 600  

Utgående 134 234 139 391 139 991 139 991 139 991

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Kommunestyret vedtok i sak 117/13 i møte 12. desember nedtrekk Tiltak funksjonshemmede på 
kr. 600.000,-.
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2014 - 2017
Forklaring og konsekvens av endring
Rammen er styrket for å møte spesielle utfordringer 
i en driftsenhet knyttet til bruk av tvang og makt.

Utover dette har enheten nedtrekk i forhold til styr-
king av IKT. I budsjett 2013 var det forventet at tiltak 

funksjonshemmede fi kk en volumendring anslått til 
ca. 1.7 mill. kroner. En slik reduksjon i volum er ikke 
gjennomført og det blir derfor svært utfordrende 
med tanke på alternativer i budsjett 2014. Det arbei-
des med konkretisering av tiltak.

Fremtidige utfordringer
Kommunen har etablert mange utviklingshemmede 
i egne hjem de seneste årene, men det er fortsatt 
en del personer som venter på etablering. En erfarer 
likevel at trykket er ikke fullt så sterkt som i tidligere 
år.
Dagsenteret har de siste årene fått redusert sin stab 
og er nå på smertegrensen dersom omfanget på tje-
nestene skal videreføres som i dag. En ser det som 
svært viktig at utviklingshemmede i kommunen har 
et dagsentertilbud og gå til. Enheten har ulike ideer 
i forhold til å videreutvikle dagsenterets aktiviteter.  
Det hadde vært sterkt ønskelig at utviklingshemme-
de med ulik grad av restarbeidsevne fi kk tilrettelagte 
arbeidsoppgaver utenfor dagsentervirksomheten 
med mulighet til å utføre samfunnstjenlige oppgaver 
i både kommunalt og i privat sektor. Det haster med 
renovering av Enensenteret.

Avlastningstjenesten er etablert i Råkhaugen som i 
følge ny helse- og omsorgsplan skal benyttes til an-
net formål. Det er derfor viktig at det blir bygget ny 
avlastningsbolig snarest.

Enheten har store utfordringer knyttet til brukere 
med stor grad av problemadferd. I en av driftsenhe-
tene innføres det individuelle turnuser for å styrke 
kontinuitet og kvalitet til bruker, samt redusert bruk 
av tvang og makt. Dette håper en kan bidra til at 
ansatte i mindre grad skal utsettes for betydelig vold 
i sin arbeidshverdag.

Enheten har fortsatt et høyt sykefravær og det arbei-
des målrettet for å redusere fraværet.



16. 
 teknisk

Likestilling



Brann- og redningstjenesten  18 707 

Byggesak og geodata  666 

Molde bydrift  9 614 

Totalt  28 987 

Teknisk 2014 

Budsjett 2014 for teknisk

Teknisk sin andel av kommunens totale driftsbudsjett

Det totale driftsbudsjettet for teknisk

Hele 1.000

2,4 %

Brann- og redningstjenesten

Byggesak og geodata

Molde bydrift
64,5 %

33,2

2,3 %
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2014 - 2017
Enhetens oppgaver og arbeidsområder er i hovedsak 
defi nert i lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, og 
eksplosjon med videre (brann- og eksplosjonsvernlo-
ven) §11. 

Brannvesenets generelle oppgaver 
• Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak 

i kommunen om fare for brann, og forebygging 
av brann. 

• Gjennomføre tilsyn og ulykkesforebyggende 
oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig 
stoff og ved transport av farlig gods.

• Være innsatsstyrke ved brann og ved andre 
akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i 
kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse.

• Etter anmodning, yte innsats ved brann og ulyk-
ker i sjøområder.

• Utføre feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

Beredskapsseksjonen 
Ansvarsområde: Molde, Aukras fastlandsdel og deler 
av Fræna. I tillegg har seksjonen fagansvar for Aukra, 
Eide, Midsund og Nesset. Seksjonen utfører blant 
annet oppgaver i forbindelse med brann, trafi kk- og 
arbeidsulykker og uhell på sjø. Brannvesenet er også 
vertskommune og brannvesen ved akutt forurensing. 
Seksjonen innbefatter også alarmsentralen som har 
Molde som ansvarsområde, samt stor satsing på 
eksterne kurs med egen kursansvarlig. 

Forebyggende seksjon 
Ansvarsområde: Aukra, Eide, Midsund, Molde og 
Nesset kommuner, samt deler av Fræna kommune. I 
tillegg har det vært salg av tjenester til Rauma kom-
mune. Hovedoppgaven er tilsyn i særskilte brannob-
jekt, samt å drive med informasjonsarbeid. Seksjo-

nen innbefatter også feiervesenet som har ansvar for 
Aukra, Midsund og Molde med omtrent 11.350 piper. 
Feiervesenet har også fagansvar for Nesset kommu-
ne, men står ikke selv for utførelsen av feiing/tilsyn. 

Videre utfører brannvesenet følgende tilleggsoppgaver
• Restverdiredningstjeneste (RVR) etter branner, 

vannskader og andre ulykker for alle kommu-
nene i Romsdal og Nordmøre etter inngått avtale 
med forsikringsselskapene.

• Oppfølging av samarbeidsavtaler med Eide, Mid-
sund, Aukra, Nesset og Fræna kommuner.

• Alarmsentral for Molde kommune med følgende 
tjenester: 
- trygghetsalarmtjeneste
- overvåking av parkeringshuset
- mottak og formidling av trygghetsalarmer,
  brann- og andre tekniske alarmer, samt bolig-
  alarmanlegg
- sentralbordtjeneste døgnet rundt for enheten
- lokal operasjonssentral ved brann, ulykker og
  lignende

• Diverse salgs- og servicetjenester.
• Molde kommune ved brannvesenet er vertskom-

mune for Romsdal Interkommunale Utvalg mot 
Akutt forurensing (RIUA), og har sekretariatet 
samt leder for RIUA.

• Kurs og øvelser både ekstern og internt. Brann- 
og redningstjenesten gjennomfører blant annet 
kurs i regi av Norges brannskole.

• Ansvaret for drift og vedlikehold av egne byg-
ninger, uteområder, biler, pumper og annet 
materiell. Videre utfører brannvesenet kontroll og 
service på en del av Sivilforsvarets beredskaps-
materiell.

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017

 BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN

Brutto driftsutgifter 32 070    

Brutto driftsinntekter -13 562    

Inngående 18 508 18 832 18 702 18 702 18 702

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 267    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 72 43   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 60 36   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -297   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  99   

K-sak 130/12 (kr. 400.000,-) - andel rammekutt  -75    

Rammereduksjon og styrking IKT  -190   

Statsbudsjettet 2014 - utdanning av deltids-brannpersonell  191   

Økning overhead parkering  -7   

Utgående 18 832 18 707 18 707 18 707 18 707

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Fremtidige utfordringer
Brann og redning opplever fra tid til annen store 
utfordringer med dagens sambandsmateriell, og ikke 
minst i forhold til dekningsgrad og talekvalitet. Det er 
positivt at nytt digitalt nødnett er under bygging, og 
sannsynligvis vil stå klart til bruk i 2015. Nytt nødnett 
gir nye og bedre muligheter til samhandling med 
andre nødetater, og over kommunegrenser. Det er 
derfor ekstra viktig at en er forberedt og klar til å 
utnytte disse forbedringene så snart de er på plass. 
Innføring og opplæring av nytt nasjonalt sambands-
reglement har derfor vært et satsningsområde i år. 
Kommunenes største utfordring med nytt nødnett 
vil være betydelige økte kostnader med utstyr, drift, 
vedlikehold og opplæring av mannskapene. En be-
tydelig del av disse kostnadene vil komme i form av 
en abonnementsordning hvor prisene er bestemt av 
Justis- og politidepartementet. 

Fra før av har Molde brann- og redningstjeneste hatt 
avtaler om salg av tjenester til kommunene Eide og 
Midsund. Dette er tjenester som felles brannsjef, fel-
les leder forebyggende, felles forebyggende avdeling 
og felles leder beredskap. I praksis betyr dette at 

administrasjonsressurser i Molde brann og redning 
også i stor grad blir brukt i disse kommunene.  Fra 
1. januar 2013 ble det også inngått likeens avtaler 
med kommunene Nesset og Aukra. Med ansvar for 
5 forskjellige kommuner stilles det nå spørsmål om 
en er organisert på riktig måte. Med dagens organi-
sering ser man at mye tid går med til å forholde seg 
til fem forskjellige kommuner (rådmenn, kommu-
nestyre etc.). Det er også en utfordring å plassere 
ansvar i forhold til internkontroll med blant annet 
mannskapenes kompetanse, beredskapsmateriel-
lets vedlikehold, overordnet ROS og så videre. Dette 
sett i lys av at dagens organisering med kjøp/salg av 
tjenestene ikke overlater det overordnede ansvaret 
til brannsjefen/vertsbrannvesenet, men i stor grad 
sitter i det enkelte kommunestyret. Direktoratet 
for samfunnssikkerhet- og beredskap skal innen 1. 
desember levere en rapport fra den såkalte «brann-
studien». Konklusjonene og føringene i rapporten vil 
trolig si noe om hvordan fremtidens brannvesen og 
brannvernregioner bør og kan organiseres.     

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2014 - 2017
Forklaring og konsekvens av endring
De fl este av brannvesenets tjenester og oppgaver 
er i dag enten lovpålagte eller inntektsbringende 
tjenester. Med bakgrunn i dette vil man ikke kunne 
gjøre store endringer i tjenester og oppgaver. Brann-
vesenet vil derfor forsøke å løse utfordringen med 
rammereduksjon ved å «arbeide smartere» for om 
mulig å redusere utgiftsnivået samtidig som man 
øker inntektene.  

Enheten har fått en rammeøkning fra Statsbudsjettet 
til utdanning av deltidsbrannpersonell og en andel av 
denne økningen må overføres til Eide kommune.  

Molde brannvesen har 20 deltidsmannskaper (10 på 
Kleive og 10 på Skåla), samt 6 hjelpemannskaper 
på Sekken. De fl este deltidsmannskapene har en 
annen hovedarbeidsgiver enn kommunen. I tillegg 
til de direkte kostnadene med kursing, må det også 
påregnes frikjøp fra hovedarbeidsgiver for å kunne 
få gjennomført lovpålagt kompetanseheving. For å 
kunne kjøre brannbilen, må det være nok mannskap 
med førerkort for tungt kjøretøy. Det er også krav om 
at disse er kurset i utrykningskjøring.
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Byggesak
• Byggesaksbehandling og eiendomsdeling etter 

plan- og bygningsloven
• Tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak etter plan- 

og bygningsloven
• Byggesaksarkiv og ajourhold av matrikkelen, 

B-delen
• Drift av nettverk for byggesaksbehandling, 

Romsdalsregionen. 
• Interkommunalt tilsyn i henhold til avtale med 

kommunene Midsund, Nesset, Rauma, Sandøy 
og Vestnes

Byggesak behandler årlig rundt 700 søknader (byg-
gesøknader og delingssøknader) etter delegert 
fullmakt herunder også dispensasjonssøknader, 
korrigerte søknader og klager. Utover dette følges 
ulovlige tiltak opp, tilsyn gjennomføres og en betyde-
lig mengde saker utredes også for avgjørelse i plan- 
og utviklingsutvalget. Aktiviteten i markedet har stor 
betydning for virksomhetens økonomiske resultater.

Geodata
• Kart- og oppmålingsforretninger etter matrikkel-

loven
• Behandling av saker etter lov om eierseksjoner
• Behandling av saker om offi siell adressering et-

ter matrikkellova
• Eiendomsarkiv og ajourhold av matrikkelen, G- 

og A-delen

• Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av 
kommunens kartverk

• Salg av eiendomsinformasjon (meglerpakken)

Geodata gjennomfører rundt 100 kart- og oppmå-
lingsforretninger i løpet av året. I tillegg kommer 
saksbehandling knyttet til seksjonering og adres-
sering. Det selges et betydelig antall meglerpakker 
gjennom året. Geodata selger også tjenester til 
andre kommunale avdelinger, enheter og foretak. 
Også for geodata er aktiviteten i markedet av stor 
betydning for virksomhetens økonomiske resultater.

I budsjett og økonomiplan er det bevilget egen 
investeringsramme for større prosjekter innen kart-
området. Dette gjør at enheten er i stand til å holde 
kommunens kartverk oppdatert til enhver tid og gi 
brukerne et best mulig grunnlag for planlegging og 
prosjektering. 

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017

 BYGGESAK OG GEODATA

Brutto driftsutgifter 11 165    

Brutto driftsinntekter -10 778    

Inngående 387 1 074 673 673 673

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 115    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 12 7   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 235 137   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -324   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  22   

Videreføre vakanse i byggesaksbehandlerstilling ut 1. kvartal 2013  150   

Organisasjonsgjennomgang  -350   

K-sak 130/12 (kr. 400.000,-) - fordeling rammekutt  - andel
rammekutt kr. 75.000,- 325    

Rammereduksjon og styrking IKT  -50   

Utgående 1 074 666 666 666 666

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2014 - 2017
Forklaring og konsekvens av endring
Etter gjennomført nedbemanning innenfor merkantilt 
område våren 2013, er det gjennomført en reorgani-
sering av ansvar og oppgaver innenfor området. Det 
er særlig viktig at faglederstillingen bemannes etter 
at en medarbeider har blitt pensjonist slik at arbeids-
belastningen for øvrige medarbeidere normaliseres.  

Innenfor virksomheten geodata er bemanningen 
redusert etter at en av ingeniørene har gått over til 
privat virksomhet. Stillingen holdes i vakanse slik at 
ytterligere nedbemanning ved enheten unngås, jfr. 
tidligere nevnte utfordringer. Endringen medfører en 
reorganisering av ansvar og oppgaver innenfor geo-
data spesielt. Det forventes at arbeidsbelastningen 
innenfor virksomheten vil endres. 

Fremtidige utfordringer
Tilgangen til ingeniørkompetanse (beholde/rekrutte-
re) for begge virksomhetene vil være avgjørende for 
å kunne levere kvalitative gode tjenester til rett tid.  

Det ventes nye endringer innenfor plan- og bygnings-
loven som vil få konsekvenser for virksomheten 
byggesak. Når disse endringene kommer og hvilke 
konsekvenser disse vil medføre, vites ikke. Slike 
endringer vil imidlertid stille krav til omstillingsevne. 

Alle eiendommene i kommunen skal ha gate-/vega-
dresse. «Adresseprosjektet» skal gjennomføres i et 
samarbeid mellom byggesak og geodata, kulturtje-
nesten og Molde bydrift. Arbeidet er nå godt i gang, 
og vil påføre kommunen ganske betydelige merkost-
nader som må fi nne sin dekning innenfor eksiste-
rende rammer. Frist for gjennomføring av «adresse-
prosjektet» er 31. desember 2014. 
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2014 - 2017
Administrasjon Molde bydrift 
Enheten er i dag organisert med en leder som 
er ansvarlig for tre virksomheter; veg- og trafi kk, 
parkeringstjeneste og verksted. I enheten inngår 25 
fast ansatte. Enheten er organisert med 2 virksom-
hetsledere på henholdsvis parkeringstjenesten og 
verksted. Leder på veg- og trafi kkvirksomheten er 
også leder for enheten.
I administrasjon inngår ellers konsulent, og enheten 
leier ut tjenester i ca. 50 pst. stilling til Molde Vann 
og Avløp KF.

Molde bydrift var tidligere organisert med 5 virk-
somheter. I k-sak 128/12 ble det vedtatt at park- og 
idrettsvirksomheten skulle overføres til kulturtje-
nesten mens renholdsvirksomheten ble overført til 
Molde Eiendom KF. Ansatte i renhold ble formelt 
overfl yttet til Molde Eiendom KF fra 1. juli 2013.

Veg- og trafi kkvirksomheten 
Veg- og trafi kkvirksomheten har ansvar for drift og 
vedlikehold av det kommunale vegnettet på ca. 217 
km. veg, derav 22 km. med gang- og sykkelveg. 
Kommunens vegnett kan ikke økes i 2014 uten 
tilførte driftsmidler. Virksomheten utfører tiltak for at 
trafi kken skal kunne avvikles på en sikker, forsvarlig 
og miljømessig god måte. 

Virksomheten har ansvar for drift av det kommunale 
vegnettet inkl. snøbrøyting, vegmerking, skilting, 
skjøtsel av diverse grøntarealer, sentrumsrenova-

sjon, slukrensking, feiing samt spyling av vegnettet. 
Virksomheten har avtale med fylkeskommunen om 
å forvalte, drifte og vedlikeholde 24,6 km fylkesveg 
etter refusjon. 
Virksomheten forvalter, drifter og vedlikeholder alle 
kommunens veglysanlegg samt 28 km gatelysanlegg 
langs riks- og fylkesveger etter refusjon fra stat og 
fylke. Virksomheten har også ansvar for å disponere 
investeringsmidlene til opprusting av eldre anlegg 
samt å bygge nye veglysanlegg.

Når det gjelder forvaltningsoppgaver i tilknytning til 
vegnettet så utføres det generell saksbehandling, 
skiltplaner, oppfølgingsansvar i trafi kksaker, saksbe-
handling i tilknytning til byggesaker, samt gi dispen-
sasjoner til avkjørsler og lignende med hjemmel i 
vegloven. 

Plutovegen 7 er base for operativ drift med kontor-
sted for arbeidsledelse samt oppstillingsplass for 
maskiner, biler og utstyr. 

Verkstedsvirksomheten 
Verkstedet omfatter reparasjon og vedlikehold av 
kommunens bil- og maskinpark, utstyr osv. og er 
slik en viktig del av drifta i Molde bydrift. Verkstedet 
utfører opprettings- og sveisearbeider og inngår i be-
redskapsordning for vinterdrift av vegnettet. Virksom-
heten bistår ellers med fagkompetanse ved innkjøp 
av biler og maskiner for andre kommunale enheter/
foretak etter behov.

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017

 MOLDE BYDRIFT

Brutto driftsutgifter 60 658    

Brutto driftsinntekter -37 344    

Inngående 23 314 12 513 9 584 9 584 9 584

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 351    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 86 50   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 59 33   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -526   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  489   

K-sak 47/13 budsjettrev. 1 - innspart lederstilling -800    

K-sak 130/12 (kr. 400.000,-) - andel rammekutt  -250    

Overføring av park og idrett til kulturtjenesten -7 451    

Overføring av renholdstjenesten til Molde Eiendom KF -2 796 -2 322   

Rammereduksjon og styrking IKT  -574   

Endret overhead Molde Vann og Avløp KF  -25   

Økning overhead parkering  -24   

Utgående 12 513 9 614 9 614 9 614 9 614

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Parkeringsvirksomheten 
Parkeringsvirksomheten drifter all avgiftsbelagt 
parkering på offentlig veg, herunder parkeringsplas-
ser, gateparkering og Molde parkeringshus. Parke-
ringshåndheving blir utført etter parkeringsbestem-
melsene i vegtrafi kkloven og i gjeldende forskrifter. 
Virksomheten forvalter utleie av diverse gategrunn 
og plassene for torgsalg. Klager behandles og parke-

ringstillatelser for forfl ytningshemmede tildeles etter 
gjeldende regelverk i samarbeid med servicetorget. 
Molde kommune har en avtale med Romsdal Parke-
ring AS om salg av tjenester, både administrasjon og 
håndheving av skiltreguleringer.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2014 - 2017
Forklaring og konsekvens av endring
En ytterligere innstramming i budsjett for 2014 med-
fører økte utfordringer for enheten. For de forskjel-
lige virksomheter betyr det følgende:

Veg og trafi kk
Vegnettet øker uten at det kompenseres for dette. 
Østre bydel/Årølia som er under utbygging krever 
stadig større ressurser av drifta. Det er likevel kost-
nader til vintervedlikehold av vegnettet som er virk-
somhetens største utfordring og det er en betydelig 
kostnadsøkning for kjøp av slike tjenester. I 2010 ble 
det brukt knapt 6,9 mill. kroner som utgjorde 67 pst. 
av budsjettet til vegdrift. Med en ressurskrevende 
vintersesong må det påregnes et merforbruk med 
de rammer som enheten nå disponerer.

Budsjettet til gatelys ble redusert i 2013 og dette er 
videreført i 2014. Krav fra det lokale el-tilsyn om ut-
bedringer av nettet og utbedringer av feil og mangler 
på linjer, armaturer mv. samt strømutgifter krever 
økte ressurser. Konsekvenser av et for lavt budsjett 
vil bety at vedlikehold og reparasjoner må utset-
tes. Dette vil senere bety større kostnader og ellers 
slå uheldig ut på trafi kksikkerheten i tillegg til det 
trivsels- og trygghetsmessige aspektet som gatelys 
i drift utgjør. 

Verkstedet
Fokus på lave kostnader opprettholdes og er nødven-
dig for å oppnå en lav timepris. Pris og tjenesteleve-

ranse er viktig for at andre enheter i kommunen kan 
spare verkstedkostnader på biler, maskiner og utstyr.
 
Parkeringsvirksomheten
Molde bydrifts rammereduksjon i 2014 til styrking av 
IKT er kr. 574.000,- og er primært foreslått løst gjen-
nom endring av priser/volum i parkeringsvirksomhe-
ten. 

Potensialet for inntekt på avgiftsbelagte plasser «i 
dagen» og i Molde Parkeringshus er biltrafi kken. 
Sentrumshandelen er utfordret av de nærliggende 
kjøpesentra, og det er registrert en nedgang i bruk 
av de offentlige plassene i sentrum. I tillegg er 
parkeringsavgiftene regulert opp med hele 51 pst. i 
perioden 2009 - 2013 og Molde er derfor en relativt 
dyr «parkeringsby».

Per. 2. tertial 2013 ble det rapportert en svikt i par-
keringsinntektene. Svikten skyldes både generell 
nedgang i bruk av plasser og en merkbar tendens 
til at bedrifter ikke fornyer sine avtaler om leie av 
parkeringsplasser i Molde parkeringshus. Prisnivået 
på avgiftene må sees i sammenheng med dette. 
Konsekvenser dersom rammereduksjon beholdes 
er at avgiftssatsene må justeres opp til tross for en 
allerede krevende situasjon for parkeringstjenesten.

Tidligere budsjett og økonomiplaner har nevnt fl ere 
sentrale utfordringer som fortsatt er gjeldende:

• Økning i veglengde koster ca. kr.75.000,- per km 
dersom vegstandard skal opprettholdes.

• Kommunen bygger stadig fl ere veglysanlegg 
som krever løpende vedlikehold. I tillegg har 
kommunen en del gamle veglysanlegg som kre-
ver vedlikehold og rehabilitering. På slike anlegg 
oppstår også feil, og kommunen mottar krav fra 

EL-tilsynet om utbedring av slike anlegg. Kostna-
der etter slike krav vil variere over år, men har de 
siste to årene vært ca. kr. 200.000,-.

• Kommunens inntekter av avgiftsbelagte parke-
ringsplasser både «i dagen» og i Molde parke-
ringshus er avhengig av et sentrumsområde 
som er attraktivt for handlende og besøkende. 
Høye parkeringsavgifter er et viktig element i 
dette, og det er viktig å holde avgiftsnivået på et 
akseptabelt nivå. 

Fremtidige utfordringer



17. 
 kultur

Mangfold



Kulturområdets andel av kommunens totale driftsbudsjett

Det totale driftsbudsjettet for kulturområdet

Kulturtjenesten  31 669 

Kulturskolen  8 914 

Totalt  40 583 

Kultur 2014 

Budsjett 2014 for kultur
Hele 1.000

Kulturtjenesten

Kulturskolen

78,0 %

22,0 %

3,3 %
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 KULTURTJENESTEN

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017

Brutto driftsutgifter 28 174    

Brutto driftsinntekter 611    

Inngående 28 785 36 380 31 546 31 346 31 346

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 119    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 72 37   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 78 44   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -97   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  171   

K-sak 66/12 budsjettrev. 2 - husleie “gamlebiblioteket”
inkl. strøm og renhold  -1 316   

Naturlig avgang/nedbemmaning ved Eldres kultursenter  -70   

Huset ungdomsklubb. Legger om drift til mer prosjektrettet
arbeid mot målgruppa. Kutter bruk av ekstrahjelp. Søker
samarbeid med Sub Urban om drift og bruk av felles lokale
i sentrum. Klubbdrift ved Bjørset aktivitetshus avvikles,
mens utleie videreføres i paviljong.  -55   

Avtale om utsmykking av Elvsaasgården sies opp

fra 1. januar 2013  -10   

Hjelset servicesenter, reduserer bidrag til assistentstilling  -100   

K-sak 130/12 - tilskudd andre trossamfunn  -465   

K-sak 47/13 budsjettrev. 1 - husleie Plassen  225    

K-sak 130/12 (1,0 mill. kroner) - andel av avsetning ulike tiltak
(fordelt av formannskapet) 240    

Overføring av park og idrett fra Molde bydrift 7 451    

Rammereduksjon og styrking IKT  -345   

Finansutgifter Træffhuset -1 590    

Drift og vedlikeholdsmidler Træffhuset overføres til Molde
Eiendom KF  -2 128   

K-sak 82/13 budsjettrev. 2 - Træffhuset 1 000 -1 000   

Statsbudsjettet 2014 - økning tilskudd til Romsdalsmuseet
(defl ator 3,0 pst.)  32   

Statsbudsjettet 2014 - økning tilskudd til Molde International
Jazzfestival jf. statens tilskudd (3,5 pst.)  77   

Statsbudsjettet 2014 - økning tilskudd til Teateret Vårt jf.
statens tilskudd ( 5,14 pst.)  258   

Økt husleie Storvikv. 4  27   

Tilskudd ungdomstiltak kirken  200 -200  

For stor priskompensasjon på kapitalutgifter bilblioteket 
gjelder 2013)  -71   

K-sak 117/13 styrking Hjelset servicesenter  100   

Utgående 36 380 31 669 31 469 31 469 31 469

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Kommunestyret vedtak i sak 117/13 i møte 12. desemberstyrking til Hjelset servicesenter på 
kr. 100.000,-.
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2014 - 2017
Enhetens viktigste oppgave er å bidra og tilrette-
legge for at Molde skal ha et levende og pulserende 
kulturliv som sikrer rom for fellesskap, utfoldelse, 
deltakelse og opplevelse for alle. Fagområdet dekker 
oppgaver og tjenester innenfor bibliotek, forebyg-
gende ungdomsarbeid med fritidspedagogikk og 
demokratiutvikling, frivillig arbeid, kulturminnevern, 
musikk, litteratur, kunst og utsmykking, idrett og 
friluftsliv. 

Kulturkontoret – allmenn kultur
Skal fordele tilskudd til frivillige lag og foreninger, til 
kommunens profesjonelle kulturinstitusjoner og til 
trossamfunnene utenfor Den norske kirke. Enheten 
har overordnet driftsansvar for virksomhetene Molde 
frivilligsentral, Huset ungdomsklubb, Tomrommet 
fritidsklubb og Eldres kultursenter. Partnerskap om 
drift av Hjelset servicesenter. Er koordinator for 
Molde ungdomsråd og følger opp ordningen ”Friby 
for forfulgte forfattere”. Utleie av Kulturhuset og Bjør-
set aktivitetshus. Skal følge opp gjennomføringen av 
tiltak i kulturplan og frivilligplan.

Molde bibliotek
Biblioteket har utlån på ca. 130.000 bøker eller me-
dia i året. Det skal produseres tilbud til skoleklasser, 
videreutvikle tilbud til ungdom, samt forelesningsrek-
ker innen litterære og populærvitenskapelige emner. 
Leseombudsordning følges opp.

Park og idrett
Omfatter forvaltning, skjøtsel, drift og vedlikehold av 
kommunale idrettsanlegg, friområder (parker, plasser 
og torg) og kirkegårder. Drift av KGB Lubbenes, KGB 
Reknes, Molde idrettspark med friidrettsstadion, 
gressbane og tennisbane. Innendørs anlegg er Idret-
tens Hus, Træffhuset m/ Istadhallen og Fuglsethallen. 
Friområder er badeplassene på Retiro, Kringstadbuk-
ta og Øverlandsvatnet, samt Moldeholmene, Julne-
set og Moldemarka. Ivaretakelse av tilnavnet som 
”Rosenes by”, herunder parkanlegg på 107 dekar 
og 40 dekar grøntområder i henhold til avtaler om 
tjenesteyting. Drift av syv lekeplasser. Ti kirkegårder/
gravsteder på 101 dekar driftes og vedlikeholdes et-
ter tjenesteytingsavtale med kirkevergen. Skal følge 
opp gjennomføringen av tiltak i kommunedelplan for 
anlegg og områder for idrett og friluftsliv.

Fremtidige utfordringer
Utleie av Træffhuset har et potensial på inntekts-
siden, men det er usikkert om en økning på 1,6 
mill. kroner vil være realistisk. Et høyt aktivitetsnivå 
i Træffhuset er helt nødvendig for å generere inn-
tekter. Samtidig innebærer høyt aktivitetsnivå en 
betydelig utfordring i å stille idrettsanlegget til rådig-
het for brukerne i den stand som forventes. Dette 
gjelder spesielt i forhold til renhold av gulvfl ater og 
garderober, samt slitasje/brekkasje på nødvendig 
brukerutstyr.  

Et ”Ungdommens hus” i sentrum har lenge vært et 
ønske blant kommunens unge. Det er en utfordring 
å skulle besvare dette ønsket.
Bibliotektjenesten er i stadig endring og nytt bi-

bliotek har medført økt besøk og etterspørsel etter 
tjenester. Besøket har økt med 60 pst. siden fl yt-
ting til nye lokaler, en ønsket utvikling og i seg selv 
positivt. Det er en stor utfordring å møte etterspør-
selen innen media, og det kan nevnes at økt besøk 
også genererer betydelige økte utgifter til ordinært 
forbruksmateriell.

Rammebetingelsene for frivillige lag og foreninger 
har vært under stort press de senere år, og dette 
skaper utfordringer knyttet til å føre en stimulerende 
frivillighetspolitikk. Dette gjelder også tilrettelegging 
for at innbyggere med en annen kulturell bakgrunn 
inkluderes og deltar i kulturlivet på lik linje med den 
øvrige befolkningen. 

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2014 - 2017
Forklaring og konsekvens av endring
En del av nedtrekkene er videreføring av vedtatte 
og igangsatte tiltak for å redusere rammen i 2013 
og som videreføres i 2014, til sammen kr. 130.000,- 
Bemanningsendring ved Eldres kultursenter, endring 
i driften av ungdomsklubben UP, utsmykking av 
Elvsaasgården avsluttes. Bidrag til stilling ved Hjelset 
servicesenter reduseres.

Tilskuddsposten til andre trossamfunn reduseres 
med kr. 465.000,- og tilpasses i henhold til budsjet-
terte utlegg kommunen har til Den norske kirke 
(omregnet kronebeløp pr. registrerte medlemmer 
skal være likt mellom kirken og de andre trossamfun-
nene).

Rammereduksjon (og styrking IKT), til sammen kr. 
345.000,- gjennomføres ved reduserte administra-
sjonsutgifter, økte festeavgifter og priser for grav-
stell, leasingavtale for 1 kjøretøy sies opp, redusert 
mediainnkjøp ved biblioteket, arrangementsstøtte 
avvikles og tilskudd til Molde kunstforening stoppes.
Det forutsettes at inntektssiden i Træffhuset øker 
med ca. 1,6 mill. kroner. 

SubUrban fl ytter sitt ungdomstilbud ut av Syltebyg-
get, og grunnlaget for ”husleietilskuddet” fra kom-
munen faller bort. Midlene omdisponeres i rammen 
for å skaffe egnede lokaler i sentrum til den kommu-
nale ungdomsklubben UP.
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 KULTURSKOLEN

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2014 - 2017
«Kulturskole for alle»
Molde kulturskole skal være et ressurs- og kompe-
tansesenter for kulturfag i kommunen og regionen, 
gjennom opplæring, opplevelse og formidling innen 
fagområdene: musikk, dans, teater og kunstfag.

Kulturskolen utfører:
• Undervisning av omtrent 1.000 elever innen 

musikk, dans, teater og kunstfag
• All utøvende undervisning i musikk, dans og 

drama ved Molde videregående skole
• Instruktør- og dirigenttjenester til det frivillige 

musikkliv.

• Koordinering og produksjon for den lokale kultur-
sekken (DKS), i samarbeid med grunnskolene i 
Molde

• Tilby kulturskoletimen til elever som ønsker det i 
et av trinnene i grunnskolens 1.- 4. klasse

• Samarbeide med barnehagene om veiledning i 
«musikk i barnehagehverdagen»

• Konsertproduksjoner, teater- og danseforestillin-
ger, kunstutstillinger og annet.

• Salg av utøvende musikertjenester.

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017

Brutto driftsutgifter 21 552    

Brutto driftsinntekter -12 547    

Inngående 9 005 9 295 8 913 8 913 8 003

Fordeling restpott lønnsoppgjør 2012 217    

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2013 61 34   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2013 8 5   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2014 - 3,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -140   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  64   

Husleie kulturskolen leide lokaler    -910 

Si opp Møremusikeravtalen med Møre og Romsdal
fylkeskommune (hovedarbeidsgiver)  -155   

Redusere administrasjonsressurs samlet 40 pst.  -20   

Høyere elevtetthet eller større grupper på fl ere tjenesteområder  -75   

Rammereduksjon og styrking IKT  -90   

Lønnskompensasjon Møremusikerne for 2013
(avtale opphører i 1. januar 2014) 4 -4   

Utgående 9 295 8 914 8 914 8 004 8 004

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2014 - 2017
Forklaring og konsekvens av endring 
Helårseffekten av kutt tiltak vedtatt av kommune-
styret for budsjettåret 2013 får helårseffekt i 2014. 
Kulturskolen har sagt opp Møremusikeravtalen med 
Møre og Romsdal fylkeskommune (tre personer, 
tilsvarende en full stilling) samt redusert andre 
lærerårsverk og administrasjonsressurs. Enheten har 
omorganisert undervisningen og økt gruppesnittet, 
slik at tallet på elevplasser kun er redusert med 20. I 
tillegg har enheten økt prisene på elevbetalingen og 
for andre tjenester, og er nå den kommunen i fylket 
med de høyeste satsene for elevplasser.

I tillegg vil andre tiltak iverksatt i 2013 få helårsvirk-
ning i 2014
• Talentprogram for Romsdalsregionen for 15 

elever er avviklet.
• Enheten har innenfor eksisterende ramme 

etablert dans som tilbud med kapasitet til 260 
elevplasser.

• Kulturskolen har iverksatt kulturskoletimen ved 
alle barneskolene i kommunen. Dette tilbudet 
har øremerkede statlige overføringer, som er en 
forutsetning for videre drift.

Det er både positive og negative konsekvenser ved 
endringene. Positivt er systematisk samspill som 
innhold i musikktilbudene, som konsekvens av høy-
ere elevtetthet. 

Mest negativt er at kulturskolen fremdeles har lang 
venteliste på fl ere instrumenter (130 per oktober 
2013). Lærerne har fått mer oppstykkede arbeidsda-
ger, noe som oppleves som mer krevende.

Fremtidige utfordringer
Venteliste elever
Kulturskolen har per oktober 2013 en venteliste på 
130 elever. Dersomkommunen ønsker å få bukt med 
denne, trenger enheten 3 nye stillinger, noe som 
medfører behov for rammeøkning på netto ca. 1,0 
mill. kroner. 

Kulturskoletimen
I Statsbudsjettet for 2013 ble det bevilget midler til 
en kulturskoletime i skole/sfo, og kulturskolen iverk-
satte dette tilbudet høsten 2013. Helårsvirkningen er 

for kommunen beregnet til 0,87 mill. kroner. Dersom 
disse midlene skulle falle bort må det iverksettes 
tiltak for å balansere dette. 

Nytt kulturskolebygg
Lokalene kulturskolen disponerer i dag er i svært dår-
lig forfatning i tillegg til at de er lite funksjonelle. Å få 
på plass nytt kulturskolebygg er svært viktig for alle 
som er brukere av og ansatte ved Molde kulturskole.
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Totale investeringer og fi nansiering av disse i Molde kommune og kommunale foretak

Utgifter    
Investeringer morselskap  125 718   159 450   120 300   119 050 

Investeringer Molde Eiendom KF  248 400   201 500   94 000   63 000 

Investeringer Moldebadet KF  1 370       

Investeringer Molde Vann og Avløp KF  78 384   51 800   37 000   37 000 

Investeringer Molde Havnevesen KF  5 500    

Avsetning til ubundet investeringsfond Molde Havnevesen KF  255    

Investeringer kirkelig fellesråd  2 900   200   9 200   200 

Sum utgifter   462 527   412 950   260 500   219 250 
Finansiering    

Bruk av lån morselskap  60 754   66 820   41 140   40 140 

Bruk av lån - Husbanken startlån  50 000   75 000   75 000   75 000 

Bruk av lån Molde Eiendom KF - formålsbygg  168 006   139 980   51 200   30 400 

Bruk av lån Molde Eiendom KF - utleieboliger   44 000   35 000   30 000   25 000 

Bruk av lån Moldebadet KF  1 096   -     -     -   

Bruk av lån Molde Vann og Avløp KF  63 884   35 800   18 000   15 000 

Bruk av lån kirkelig fellesråd  2 370   160   7 360   160 

Bruk av ubundne investeringsfond, morselskapet  8 000   8 000   500   500 

Momskompensasjon (morselskapet, Molde Eiendom KF, 
Moldebadet KF og kirkelig fellesråd)   44 162   36 190   18 300   11 050 

Finansiering fra driftsbudsjettet 
Molde Vann og Avløp KF  14 500   16 000   19 000   22 000 

Bruk av ubundne investeringsfond, Molde Havnevesen KF  5 500    

Finansiering fra driftsbudsjettet, Molde Havnevesen KF  255    

Sum fi nansiering    462 527   412 950   260 500   219 250 
Balansering 0   0    0   0 

  2014 2015 2016 2017
Hele 1.000
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INVESTERINGER I MOLDE KOMMUNE OG KOMMUNALE FORETAK 2014 - 2017
Tabellen på forrige sider viser samlede investeringer 
og fi nansiering av disse for økonomiplanperioden 
2014-2017 for Molde kommune og kommunale fore-
tak. Samlet er det for perioden lagt opp til å investe-
re for 1,3 mrd. kroner. Av dette skal om lag 1,2 mrd. 
kroner fi nansieres med lån. Noe av dette igjen vil bli 
dekt av tilskudd fra andre, salgsinntekter og bruker-
betalinger. Her kan nevnes Molde Vann og Avløp KF 
som har en samlet investering på 204,2 mill. kroner 
i perioden som vil bli dekt av brukerne da dette er et 
selvkostområde. Videre er 275,0 mill. kroner knyt-

tet opp til startlån fra Husbanken der kommunen i 
utgangspunktet bare er en videreformidler av lån og 
dermed ikke vil få utgifter knyttet til dette låneoppta-
ket.  

De forskjellige investeringene og fi nansiering av 
disse er nærmere omtalt under de respektive enhe-
ter eller foretak.

Presiseringer
Nytt regelverk for budsjettering av investeringer
Det er kommet en presisering av regelverk som går 
på forståelsen av investeringsbudsjettet og kom-
munestyrets tildeling eller bevilgning av rammer. I 
praksis må kommunen budsjettere med de faktiske 
utgiftene investeringsprosjektene regner med å 
få for det enkelte år. Det er kun beløp ført opp i 
budsjettåret som er å anse som en bevilgning fra 
kommunestyret. Ubrukte midler fra tidligere år og 
beløp ført opp i de siste tre årene av økonomiplan 
er ikke en bevilgning. Administrasjonen har kun lov 
til å benytte de beløp som er bevilget i budsjettåret. 
Dette medfører at alle ubrukte lånemidler for enkelt-
prosjekt må inndras ved årsskiftet, og nødvendige 
bevilgninger for neste års bruk, må bevilges på nytt. 

Momskompensasjon
Tidligere skulle momskompensasjonen fra inves-
teringer inntektsføres i sin helhet i driftsbudsjettet 
med en pliktig minimumsoverføring til investerings-
budsjettet. For å unngå muligheten for manglende 
fi nansiering i investeringsregnskapet, gjennom 
strykningsreglene i driftsregnskapet, valgte Molde 
kommune å lånefi nansiere hele investeringssum-
men og sette av momskompensasjonen til ubundne 
investeringsfond. 

Fra 2014 skal all momskompensasjon knyttet til 
investeringer budsjetteres direkte i investerings-
budsjettet og tilsvarende bokføres i investerings-
regnskapet. Dermed vil momskompensasjonen på 
investeringer være en sikker inntekt i investerings-
regnskapet. Ut fra tidligere års praksis betyr dette at 
Molde kommune fra 2014 ikke vil lånefi nansiere den 
delen av investeringene som blir refundert gjennom 
momskompensasjonsordningen. 

De beløp som er ført opp for de enkelte investerings-
prosjekt i kommende tabeller er kommunestyrets 
bevilgning for budsjettåret. Dette er da den totale 
ramme til rådighet for administrasjon jf. punktet over. 
Deler av denne bevilgningen vil bli fi nansiert gjen-
nom momskompensasjonen. Dette kommer klart 
frem i samletabellene over investeringer for morsel-
skapet og de kommunale foretakene.

Kommunale foretak
Kommunale foretak skal ta opp lån til sine investerin-
ger i morselskapet som her vil fungere som en bank. 
Morselskapet som utlåner bærer i utgangspunktet 
risiko ved svingninger i rentenivået. 

Driftsutgifter nye investeringer
Det er i det vesentlige ikke foreslått endringer i drifts-
utgifter som følge av nye investeringer. Driftskonse-
kvenser som følger utover rente og avdragsutgifter, 
skal dekkes av enheten selv. I enkelte tilfeller dekker 
også enheten selv rente og avdragsutgiftene ved 
investeringen. Nye rente- og avdragsutgifter kommer 
i all hovedsak som økte driftsutgifter og må dekkes 
av økning i kommunens totale driftsinntekter eller 
reduksjon i totale driftsutgifter. 

Igangsetting av investeringsprosjekt, bestilling
Igangsetting av nye investeringsprosjekt, eller utvi-
delser av allerede igangsatte prosjekt, skal ikke skje 
før nødvendige avklaringer og utredninger er foretatt 
og nødvendige politiske vedtak er fattet. Igangset-
ting skal så skje på bakgrunn av skriftlig bestilling fra 
rådmannen ved kommunalsjef for plan og utvikling. 
Dette gjelder også for kommunens foretak. 
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Forutsetninger for arbeidet med investeringsbudsjettet for 
2014 - 2017
Når det gjelder den økonomiske belastningen 
investeringsbudsjettet har for Molde kommune, vil 
fokuset være på de investeringene som må dekkes 
gjennom kommunens eget budsjett. Dette gjelder 
investeringer i morselskapet, formålsdelen av Molde 
Eiendom KF, nye lån Moldebadet KF og kirkelig fel-
lesråd. I denne sammenheng har forutsetning for 
arbeidet med investeringsbudsjettet for kommende 
fi reårsperiode vært at kommunens lånegjeld ikke 
skal øke i løpet av perioden. Dette innebærer at låne-
opptaket som kommunen selv skal dekke, ikke må 
overstige avdragsinnbetalingene.

Utvikling i netto lånegjeld 2014 - 2017
Nye investeringer i overnevnte selskaper totalt er i 
2014 på 380,9 mill. kroner og for hele perioden på 
knappe 1,2 mrd. kroner. Ved å korrigere for startlån 
fra Husbanken, bruk av ubundne investeringsfond og 
momskompensasjon er beløpet for 2014 278,2 mill. 
kroner og for perioden 755,6 mill. kroner.

Videre er det anslått at videreføring av ramme fra 
2013 for pågående investeringsprosjekt blir 61,5 mill. 
kroner i 2014. Dette er lån som allerede er tatt opp 
og belastning ligger allerede inne i økonomiplanen. 
Avdrag i 2014 er budsjettert til 73,0 mill. kroner og 
for hele perioden på 312,1 mill. kroner (ikke-defl a-
tert). Trekkes disse beløpene ut vil kommunen sitte 
igjen med en netto låneopptak på 143,7 mill. i 2014 
og 381,9 mill. kroner for perioden. 

Til slutt er det en del investeringer som vil bli dekket 
av andre kommuner eller fylkeskommunen, utlei-
eboliger i Molde Eiendom KF vil bli dekt av husleie, 
og tomter til bolig- og industriformål forventes solgt. 

Dette er investeringer Molde kommune må lånefi -
nansiere, men det forventes helt eller delvis dekning 
av investeringene fra andre. Når kommunen vil motta 
disse pengene er til dels usikkert. Men korrigeres 
det også for dette vil netto lånegjeld anslagsvis øke 
med 50,8 mill. kroner i 2014 og 85,1 mill. kroner for 
hele perioden. 

Dette betyr at forutsetningen om ikke å øke lånegjel-
den brytes. Dette skyldes først og fremst fl ere store, 
igangsatte prosjekter som må fullføres i perioden. 
De mest omfattende investeringene knytter seg til 
rehabilitering og nybygg ved Vågsetra skole, rehabi-
litering og ombygging ved Sellanrå skole, ny Barnas 
Hus barnehage, ny kulturskole og nytt krisesenter. 
Disse prosjektene alene tilsvarer omtrent summen 
av avdrag i perioden. Tidsforskyvninger grunnet for-
sinkelser i disse prosjektene eller forskyvning av pro-
sjektene utover i perioden, vil ikke endre realiteten 
i utfordringen med tanke på kommunens lånegjeld. 
Dette innebærer i så fall at alle andre, og nødvendige 
investeringer, må skyves ut av økonomiplanperioden. 

Legges det til grunn at fi nansiering fra andre vil gå til 
å betale ned på kommunens netto lånegjeld, i tråd 
med kommunens gjennomføring av disse investerin-
gene, vil netto lånegjeld likevel øke i perioden. Men 
netto lånegjeld vil bli redusert noe i 2016 og 2017. 
Kommunen må derfor bruke årene fram til og med 
2019, altså to år utover økonomiplanperioden, til å 
redusere kommunens lånegjeld i vesentlig grad.
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INVESTERINGER I MOLDE KOMMUNE 2014 - 2017

Den første tabellen viser de samlede investeringer 
for Molde kommune som selskap 1 og hvordan 
disse skal fi nansieres. Detaljene i prosjektene med 
tall og beskrivelser er beskrevet nærmere i dette 
kapitelet. 

Momskompensasjonen knyttet til samlede investe-
ringer i morselskapet er også vist i egen tabell under.   

Utgifter    
TTotale investeringer  125 718   159 450   120 300   119 050 

Sum utgifter   125 718   159 450   120 300   119 050 
Finansiering    

Bruk av lån  29 754   38 820   15 140   14 140 

Bruk av lån - blir fi nansiert av andre  31 000   28 000   26 000   26 000 

Bruk av lån - Husbanken startlån  50 000   75 000   75 000   75 000 

Momskompensasjon  6 964   9 630   3 660   3 410 

Bruk av ubundne investeringsfond  8 000   8 000   500   500 

Sum fi nansiering   125 718   159 450   120 300   119 050 
Balansering 0 0 0 0 

  2014 2015 2016 2017

Totale investeringer og fi nansiering av disse i Molde kommune
Hele 1.000

Totale investeringer i morselskapet  125 718   159 450   120 300   119 050 

Ikke mva-berettiget (anslag) morselskap  -59 900   -83 300   -76 000   -76 000 

Mva- berettiget, men tilfaller andre  -31 000   -28 000   -26 000   -26 000 

Grunnlag for momskompensasjon  34 818   48 150   18 300   17 050 

Momskompensasjon morselskapet  6 964   9 630   3 660   3 410 

  2014 2015 2016 2017

Momskompensasjon
Hele 1.000

Kommunestyret vedtok i sak 117/13 i møte 12. desember at delfi nansiering av investeringer skal skje ved 
salg av eiendommer som ikke benyttes av kommunen. Rådmann bes legge frem en egen sak på aktuelle 
salgsobjekter.
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DRIFTS- OG FORVALTNINGSAVDELINGEN
Hele 1.000

Vedtatt IKT - strategiplan 2011 - 2014 er lagt til grunn 
ved utarbeidelsen av investeringsbudsjettet for kom-
mende periode. En helhetlig og samlet strategi for 
all IKT-utvikling vil også kunne gi positive økonomiske 
effekter. Samtidig som en samlet oversikt og plan vil 
bedre sikkerhet og stabilitet i kommunens nettverk 
og utstyrspark. Videre vil opprettelsen av ROR-IKT-
samarbeidet medføre at investeringer der også må 
inngå i Molde kommune sitt budsjett, da Molde kom-
mune er vertskommune. 

IKT- investeringer Molde kommune
Dette er investeringer som ikke inngår i ROR-IKT. 
Kommunene i samarbeidet må selv sørge for rulle-
ring av endeutstyr som maskiner, telefoner, skrivere 
med mer. Det samme gjelder infrastruktur i kommu-
nale bygg som trådløse nett og linjer. Disse investe-
ringene skal sikre at de ansatte har utstyr som virker. 

Molde kommune vil også investere i en del utstyr 
som skal muliggjøre effektivisering av driften. Lean-
prosjekt og det generelle fokuset på effektivisering 
av driften det siste året har påvist at nytt eller bedre 
utstyr er avgjørende for at kommunen skal klare å 
hente ut gevinstene. 

Det avsettes drøye 8,0 mill. kroner i 2014, og deret-
ter 6,0 mill. kroner årlig i perioden. 

Maskinvare: PC-er, servere, scannere og infrastruktur 
Det legges opp til styrking av infrastruktur og 
maskinpark, og det avsettes midler til utbedring og 
forsterkning av telefoni. I alt avsettes 5,8 mill. kroner 
i 2014. Videre er 2,2 mill. kroner til integrasjon av ek-
sisterende tjenester, oppdatering og ny programvare, 
samt nye publikumsrettede tjenester.

Hjemmebaserte tjenester – bærbare kommunika-
sjonsenheter og programvare 
Håndholdte kommunikasjonsenheter vil effektivisere 
hjemmetjenestens oppgaver, forbedre pasientsikker-
heten og gi bedre kontroll og oversikt over arbeids-
mengden. Kommunikasjon mellom ansatte foren-
kles og en får fram god dokumentasjon for faktisk 
medgått tid per oppdrag. Tiltaket er også i tråd med 
kommunens digitaliseringsprosjekt, og en viktig del 
av vedtatt helse- og omsorgsplan. Innenfor rammen 
til IKT- investeringer i Molde kommune er 0,3 mill. 
kroner avsatt til dette i 2014 og 2015.

ROR-IKT, fellesinvesteringer
Det er lagt opp til at Molde kommune, som verts-
kommune for samarbeidet, skal gjennomføre alt lå-
neopptak i samarbeidet på vegne av ROR-IKT. Molde 
kommune sin andel av investeringen på 10,0 mill. 
er på 4,6 mill. kroner. Renter og avdrag på Molde 
kommune sin andel av investeringen blir dekt av den 
generelle styrkingen av IKT-området. Den resterende 
andel blir dekt av de andre deltakerkommunene.

ROR-IKT vil investere i felles infrastruktur for sam-
arbeidskommunene. Hovedfokus i 2014 vil bli nye 
servere og sikre gode nettverk til kommunene. Det 
er knyttet usikkerhet til investeringsbehovet i økono-
miplanperioden for samarbeidet. 

IKT-investeringer Molde kommune 1036    8 040   6 000   6 000   6 000 

ROR-IKT, fellesinvesteringer 9260    10 000   8 000   6 000   6 000 

Sum investeringer     18 040   14 000   12 000   12 000 

  Prosjekt opprinnelig justert 2014 2015 2016 2017
   Totalramme  Budsjett   Økonomiplan
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PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN
Hele 1.000

Sentrumstiltak
Reguleringsplan for Molde sentrum ble godkjent i 
september 2009. Videre er planen for sjøfronten nå 
i hovedsak klargjort med eget investeringsprosjekt 
for sjøfronten. Midler til mindre tiltak og endelig 
klargjøring behøves årlig, og det foreslås 1,85 mill. 
kroner i 2014, og deretter 0,25 mill. kroner hvert år i 
perioden. 

Diverse erverv og tiltak
I tråd med tidligere år, foreslås det midler til diverse 
tiltak som ikke tas inn i økonomiplan og budsjett 
andre steder. Midlene går til å dekke tiltak og mindre 
grunnkjøp som kommer opp i løpet av budsjettårene 
og som det ikke er mulig å forutse når budsjettet 
lages. Det foreslås 0,4 mill. kroner hvert år i planpe-
rioden.

Opparbeidelse av tomtefelt boliger
Første utbyggingsområde i Årølia er ferdig oppar-
beidet, og tomtene er solgt. Reguleringsplanen for 
Kringstad er godkjent og alle klager og innsigelser er 
ferdigbehandlet og ytterligere grunnundersøkelser 
er gjennomført. Uavklarte forhold med grunneierne 
gjør at det er usikkert når feltet kan opparbeides. 
Arbeidet med grunnerverv og prosjektering av ytter-
ligere tomtefelt østover i Årølia-Røbekklia-Strande er 
igangsatt, og det budsjetteres derfor med 20,0 mill. 
kroner årlig i perioden for å imøtekomme behovet for 
tilgjengelige boligtomter. 

Opparbeidelse av tomtefelt til næring
Kommunen har tilgjengelige tomter som næringsare-
al både i Årødalen, på Skjevikåsen og på Skåla. Kom-
munen ser derfor ingen grunn til å avsette nye midler 
i perioden til ervervelse av nye tomtefelt til næring 
før behovet er der. Det er imidlertid nødvendig med 
noe opparbeidelse av infrastruktur knyttet til eksiste-
rende industritomter for å gjøre disse salgsklare. Det 
avsettes 1,0 mill. kroner i 2014.

Kommuneplanarbeid og infrastrukturprosjekt 
I forbindelse med kommende kommuneplanarbeid, 
herunder arbeid med blant annet Møreakse og by-
pakke, vil det være behov for investeringsmidler til 
prosjekteringsarbeid. Det avsettes 0,5 mill. kroner 
årlig i perioden.

Sjøfronten – trinn 1
I samsvar med vedtatt reguleringsplan er det utar-
beidet prosjektgrunnlag for Molde sjøfront, trinn 1. 
Dette gjelder i denne omgang området for ny sjø-
front avgrenset til den sentrale delen av Molde sen-
trum. Totalkostnad for trinn 1 er anslagsvis beregnet 
til å skulle koste 33,5 mill. kroner. I den økonomiske 
situasjonen kommunen nå er i, er det ikke rom for å 
bevilge dette i perioden.

Sentrumstiltak 4005    1 850   250   250   250 

Sjøfronten  35 000   5 000   30 000   

Diverse erverv og tiltak 4004    400   400   400   400 

Opparbeiding tomtefelt til boliger 4001    20 000   20 000   20 000   20 000 

Tomtefelt industriformål - infrastruktur/
prosjektering 4003    1 000    

Kommuneplanarbeid, prosjekteringsarbeid M
øreakse, bypakke, kommunedelplan areal. 1145    500   500   500   500 

Sum investeringer      28 750   51 150   21 150   21 150 

  Prosjekt opprinnelig justert 2014 2015 2016 2017
   Totalramme  Budsjett   Økonomiplan

Kommunestyret vedtok i sak 117/13 i møte 12. desember prosjektet Sjøfronten med kr. 5,0 mill. kroner i 
2014 og 30,0 mill. kroner i 2015.
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BARNEVERNTJENESTEN
Hele 1.000

Utskifting av utstyr, inventar og tilpasninger
Det er behov for enkelte tilpasninger og nytt utstyr 
og inventar i barneverntjenesten. Dette gjelder nytt 
samtalerom for barn med inventar, sikkerhetstiltak 
på enheten og noe nytt utstyr. 

Barnevern - diverse utstyr, inventar
og tilpasninger 3340 200   200    

Sum investeringer     200    

  Prosjekt opprinnelig justert 2014 2015 2016 2017
   Totalramme  Budsjett   Økonomiplan

Supplering av senger og teknisk utstyr
Det er et behov for årlig utskifting av diverse utstyr 
ved både omsorgssentrene og i hjemmetjenesten. 
Særlig gjelder dette senger, nattbord og madrasser 
som jevnlig må fornyes. Det bevilges 0,2 mill. kroner 
per år i perioden.

Kleive omsorgssenter – utskifting av møbler
Det er stort behov for utskifting av møbler i fellesa-
realene ved institusjonen. Dagens møblering er fra 
1985 da institusjonen ble tatt i bruk. Det bevilges 
knappe 0,3 mill. kroner til formålet.

Kirkebakken omsorgssenter – komplettering møbler
Som følge av vedtatt helse- og omsorgsplan legges 
nå drifta ved Kirkebakken om fra langtidsopphold til 
korttids- og rehabiliteringsopphold. Dette krever kjøp 
av møbler til store deler av beboerrommene. Ved 
langtidsplass har beboer med møbler selv, mens ved 
korttidsopphold holder institusjonen møbler. Det er 
nå 39 rom som må møbleres. Det bevilges 0,5 mill. 
kroner i 2014.

Ny matbil, Skåla omsorgssenter
Eksisterende varebil har gått 270 000 km og har 
store rustproblemer og er utslitt. Bilen brukes til å 
frakte mat fra kjøkkenet på Kleive til Skåla omsorgs-
senter. Det trengs derfor en skap-bil med lift og strø-
maggregat for å ivareta dagens behov for transport 
av varmmat. Dette vil også kunne ivareta de ansattes 
behov for en god og trygg arbeidsplass. Det avsette 
0,55 mill. kroner i 2014.

PLEIE OG OMSORG
Hele 1.000

Suplering/utskifting senger, teknisk utstyr 3043    200   200   200   200 

Kleive omsorgssenter - utskifting av møbler  3048 288   288    

Kirkebakken omsorgssenter - komplettering
møbler, endring driftskonsept jf.
helse- og omsorgsplan 3049 500   500    

Ny matbil - Skåla omsorgssenter 3050 550   550    

Sum investeringer     1 538   200   200   200 

  Prosjekt opprinnelig justert 2014 2015 2016 2017
   Totalramme  Budsjett   Økonomiplan
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Diverse brannutstyr
Røykdykkerutstyr må skiftes på grunn av elde. Det 
er regler (CE-norm) for utskifting av slikt utstyr. Det 
må også foretas utskifting og supplering av slanger 
og armaturer. Det er ført opp 0,2 mill. kroner årlig til 
formålet.

Oppgradering av el-anlegg, nødstrøm og ITV
I forbindelse med orkanen Dagmars herjinger falt de-
ler av tekniske innretninger og el-anlegg ved brann-
stasjonen ut og fi kk skader. Dette ble akutt utbedret. 
For å unngå lignende situasjoner i fremtiden, kreves 
noe oppgradering av el-anlegg, nødstrømsaggregat 
og tekniske innretninger knyttet til kommunikasjon. 
Det bevilges 0,15 mill. kroner i 2014.

Ombygging av kjøkken/utskifting av utstyr, og ombygging 
til nye kontorplasser.
Kjøkkenet ved stasjonen er nedslitt og trenger opp-
gradering. I tillegg trengs nytt areal for fl ere kontor-
plasser. Ved ombygging av kjøkkenet kan også areal 
til kontorplasser frigjøres. Dette planlegges gjennom-
ført i 2016 med en ramme på knappe 0,5 mill. kroner.

BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN
Hele 1.000

Diverse brannutstyr 4117    200   200   200   200 

Oppgradering av el-anlegg, nødstrøms-
aggregat og ITV 4126 150   150    

Ombygging av kjøkken/utskifting av utstyr.
Ombygging til nye kontorplasser NY 450     450  

Sum investeringer     350   200   650   200 

  Prosjekt opprinnelig justert 2014 2015 2016 2017
   Totalramme  Budsjett   Økonomiplan

Kartverk og grunnlagsmål
Ny fotografering av deler eller hele kommunen for 
produksjon av ulike kart, ortofoto og skråfoto med 
videre er nødvendig. Kartene benyttes av hele kom-
muneorganisasjonen, og er viktig for blant annet 
saksbehandlingen og utarbeidelse av kommunale 
arealplaner. Det avsettes derfor 0,35 mill. kroner årlig 
i perioden.

Elektronisk arkiv
Det har i lengre tid vært arbeidet med innføring av 
elektronisk arkiv for byggesak og geodata. Det er 
bevilget midler til formålet i 2013. Tiltaket lar seg ikke 
gjennomføre i 2013, og det bevilges derfor 1,7 mill. 
kroner i 2014.

BYGGESAK OG GEODATA
Hele 1.000

Kartverk og grunnlagsmålinger 4015    350   350   350   350 

Elektronisk arkiv byggesak og geodatata 4330 1 740   1 740    

Sum investeringer     2 090   350   350   350 

  Prosjekt opprinnelig justert 2014 2015 2016 2017
   Totalramme  Budsjett   Økonomiplan
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Utskifting av maskiner
Det har i mange år vært et fast program for utskifting 
av biler og maskiner. Dette har bidratt til en tilfreds-
stillende kvalitet på maskinparken. Investeringsram-
men har tidligere vært satt til 1,0 mill. kroner årlig. 
Neste nødvendige utskifting er ny feiebil. Bilen er 
gammel og svært slitt, og det er vanskelig å skaffe 
deler ved reparasjoner og driftsstans. Det avsettes 
derfor 2,7 mill. kroner for 2014.

Gang- og sykkelvei Åsan
Arbeidet med planlegging av gangvei på Åsan er 
godt i gang, og det er avsatt 3,0 mill. kroner til gjen-
nomføring av prosjektet i 2013. Prosjektet lar seg 
ikke realisere i 2013, så tilsvarende beløp bevilges for 
2014.

Kommunale veier
Molde kommune har fortsatt store utfordringer 
innenfor kommuneveier. Dette gjelder videre utbyg-
ging av fortau og gangveger, samt utbedring av 
trafi kkfarlige punkt i samsvar med prioriteringer i 
”Handlingsplan for trafi kksikkerhet” og andre vegpla-
ner. Det er også behov for asfaltering av grusveier i 
samsvar med vedtatte strategier og til reasfaltering 
på kommuneveinettet. Trafi kksikkerhetstiltakene 
utføres i henhold til gjeldende planer. Investeringen 
blir samlet på 7,0 mill. kroner årlig i perioden.

Veg- og gatelys
Det er tidligere foreslått 0,6 mill. kroner hvert år til 
bygging av nyanlegg og utskifting av armaturer. Dette 
vil bedre trafi kksikkerheten og lette vedlikeholdet. I 
forbindelse med nødvendig utskifting av gamle HQL-
armaturer (kvikksølv) blir disse erstattet med LED-
armaturer, noe som vil gi betydelig driftsmessige 
innsparinger på lengre sikt. Det bevilges 0,8 mill. 
kroner årlig i perioden. Det er et ønske på lengre sikt 
å kunne skifte alle armaturer til LED.

Trafi kksikring
Det oppførte beløpet på 0,35 mill. kroner hvert av 
årene i planperioden, vil bli benyttet til tiltak i sam-
svar med ”Handlingsplan for trafi kksikkerhet” og 
eventuelt andre supplerende tiltak. 

Fylkesveger – trafi kksikring
I forbindelse med kommunens ansvar for trafi kk-
sikring av fylkesveger er det ønskelig med midler til 
utbedringer. Det søkes medfi nansiering fra fylkes-
kommunen. Det avsettes 0,2 mill. kroner som kom-
muneandel i 2014. Dette er videreføring av ubrukt 
bevilgning i 2013.
 

MOLDE BYDRIFT
Hele 1.000

Utskifting av maskiner - kostebil 4016    2 700    

Gang- og sykkelveg Åsan  4967 3 000   3 000    

Kommunale veger 4011    7 000   7 000   7 000   7 000 

Fylkesveger 4011    200    

Veg- og gatelys 4013    800   800   800   800 

Trafi kksikring 4012    350   350   350   350 

Sum investeringer     14 050   8 150   8 150   8 150 

  Prosjekt opprinnelig justert 2014 2015 2016 2017
   Totalramme  Budsjett   Økonomiplan
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Idrettsanlegg og nærmiljøanlegg 
I forbindelse med bygging av mindre anlegg i nær-
miljøene, er det behov både for kommunale in-
vesteringer og en delvis økonomisk deltakelse fra 
kommunens side. Siden denne type bevilgning ble 
igangsatt, har den bidratt til at mange nye anlegg er 
blitt bygget i regi av lag og organisasjoner og nye er 
planlagt. I tillegg genererer kommunens bevilgning 
statlige spillemidler til prosjektene. Det bevilges 
0,3 mill. kroner for 2014 og 2015. Deretter 0,5 mill. 
kroner årlig.

Maskinelt utstyr til park- og idrettsseksjonen
Det er sterkt behov for en planmessig utskifting av 
maskiner og transportmidler. Personellressurser vil 
bli bedre utnyttet dersom maskinparken oppgraderes 
og nødvendige, effektive hjelpemidler kan anskaf-
fes. Park- og idrettsseksjonen har nå kommet godt i 
gang med utskifting av utstyr. Det er viktig å få til en 
kontinuitet og forutsigbarhet for utskifting av utstyr. 
Det bevilges 0,5 mill. kroner i 2014, deretter 0,3 mill. 
kroner årlig.

Roseplanen
Det ble bevilget 0,4 mill. kroner til erstatning av 
ødelagte roser i revidert budsjett 2013. Denne inves-
teringen blir ikke gjennomført i 2013 da markedet for 
roser har vært svært dårlig med den konsekvens at 
det ikke har vært mulig å få roser til tilfredsstillende 
pris og kvalitet. Det bevilges 0,2 mill. kroner i 2014 
og tilsvarende beløp årlig ut perioden. 

Parker og grøntanlegg
Til oppgradering av grøntanlegg bevilges 0,55 mill. 
kroner i 2014. Dette skal også dekke nytt søppel-
håndteringssystem ved kommunens badeplasser og 
friområder. For resten av perioden er det lagt inn 0,2 
mill. kroner hvert år.

Servicebygg Jensgurilia
Det har lenge vært arbeidet med å realisere et ser-
vicebygg med toalettfasiliteter i Jensgurilia. Det ble 
avsatt 0,3 mill. kroner i 2013 som kommunal andel til 
prosjektet. Tiltaket er blitt dyrere enn antatt, og kom-
muneandelen økes med 0,2 mill. kroner i 2014 for å 
kunne ferdigstille prosjektet.

Opprusting friidrettstadion og utstyr til haller og baner 
Det er behov for re-merking av friidrettsbanen ved 
Molde Idrettspark, samt utskifting av mål, matter og 
annet utstyr i hallene. Det bevilges 0,35 mill. kroner 
i 2014.

Opprusting av lekeplasser
Kommunens lekeplasser må oppgraderes etter gjel-
dende forskrifter i form av støtdempingsunderlag og 
godkjent lekeplassutstyr. Noen av de eksisterende 
lekeplassene er fjernet på grunn av manglende sik-
kerhet og omdisponering av areal. I noen grad er 
disse nå blitt erstattet. Det bevilges 0,1 mill. kroner i 
2014 og 2015.

Turstier – Moldemarka
Deler av turstinettet, som er utbygget sammen med 
frivillige organisasjoner, har behov for oppgradering. 
Det bevilges 0,1 mill. kroner i 2014 og tilsvarende 
beløp årlig i perioden.

Romsdalsmuseet, nytt magasinbygg – kommunal andel
I tråd med budsjettvedtak for 2011 og økonomiplan 
for 2011 - 2014 ble det bevilget kommunalt bidrag til 
nytt magasinbygg ved Romsdalsmuseet, med sam-
let 15,5 mill. kroner. Magasinbygget fi kk bevilgning 
over statsbudsjettet for 2013, der forutsetningen for 
kommunens bidrag var endret, slik at det totalt nå 
dreier seg om 22,5 mill. kroner jf. K-sak 25/13. I tråd 
med dette bevilges det 7,5 mill. kroner i 2014 med 

KULTURTJENESTEN
Hele 1.000

Idretts-og nærmiljøanlegg 5528    300   300   500   500 

Maskinelt utstyr til park- og 
idrettsseksjonen 5522    500   300   300   300 

RosePlanen 5530    200   200   200   200 

Parker og grøntanlegg 5524    550   200   200   200 

Servicebygg Jensgurulia- kommunedel 5551 300 500  200    

Opprusting - utstyr haller, baner/
friidrettsstadion 5554 350   350    

Opprusting lekeplasser - utskifting av
lekeplassutstyr 5555 200   100   100   

Turstier Moldemarka 5556    100   100   100   100 

Romsdalsmuseet, kommunal andel
magasinbygg 5210 15 500 22 500  7 500   7 500   

Utvikling/opprusting  Hjertøya 5536 4 900 3 600  200   1 200   1 000   200 

Sum investeringer     10 000   9 900   2 300   1 500 

  Prosjekt opprinnelig justert 2014 2015 2016 2017
   Totalramme  Budsjett   Økonomiplan
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tilsvarende beløp i økonomiplanen for 2015. Dette 
dekkes gjennom bruk av kommunenes ubundne 
investeringsfond. 

Utvikling og opprusting – Hjertøya
Molde bydrift har i samarbeid med AXTech AS, 
Romsdalsmuseet og Hjertøyas venner sett på mu-
ligheten for å videreutvikle Hjertøya. Det er i denne 
forbindelse planlagt en trinnvis prosess som omfat-
ter nytt stupetårn, opprusting av låven, utbedring 

av toalettfasilitetene, ny fl ytebrygge og installering 
av vann og eventuelt strøm. Vann og strøm blir den 
tyngste delen av investeringen og det ser nå ut til 
at det ikke er mulig å gjennomføre slik som tidligere 
planlagt i gjeldende periode. Det er derfor lagt opp 
til en enklere og rimeligere måte å realisere dette på 
i denne økonomiplanen. Det er tidligere avsatt 1,0 
mill. kroner, og det bevilges 0,2 mill. kroner i 2014, 
videre 1,2 mill. kroner i 2015, 1,0 mill. kroner i 2016 
og 0,2 mill. kroner i 2017.

Vedlikehold og supplering av utstyr
Vedlikehold og supplering av utstyr er nødvendig for 
å drive en tilfredsstillende undervisning. Utstyret 
benyttes også av det frivillige musikkliv. Det bevilges 
0,2 mill. kroner i 2014.

KULTURSKOLEN
Hele 1.000

Supplering, oppdatering og vedlike-
hold av utstyr og instrumenter  5350    200    

Sum investeringer     200    

  Prosjekt opprinnelig justert 2014 2015 2016 2017
   Totalramme  Budsjett   Økonomiplan

Startlån for videreutlån
Startlån er lån kommunen tar opp i Husbanken for 
igjen å låne pengene ut til egne innbyggere. Lånene 
skal gå til fi nansiering av boliger. 

Fra 2011 har det årlig vært en økning. Dette viderefø-
res i økonomiplanperioden med en vesentlig økning. 
Dette for å hjelpe fl est mulig til å bo i egen, eiet 
bolig. Startlån ansees som et av Husbankens beste 
virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. Kommunen 
er anmodet av Husbanken om å øke bruken av dette 
virkemiddelet betydelig. Store deler av bevilgningen 
bør benyttes til å overføre beboere i kommunale 
boliger til egne, eide boliger. Dette i tråd med vedtatt 
boligsosial handlingsplan.

Det forutsettes at opplånte midler blir utlånt i 2014. 
Dette skal ikke gi kommunen noen utgifter hverken 
til renter eller avdrag. Budsjettering av låneopptak, 
videreutlån, avdragsutgifter og avdragsinntekter 
foretas i detaljbudsjettet for 2014.

Egenkapitaltilskudd KLP
Kommunens sykepleiere har fortsatt sin pensjons-
ordning i KLP. Det er etter hvert blitt en årviss sak 
at KLP kaller inn egenkapitaltilskudd fra eierne. 
Dette tilskuddet kan ikke lånefi nansieres og foreslås 
oppført med 0,5 mill. kroner og dekkes ved bruk av 
kommunens ubundne investeringsfond. 

FELLESOMRÅDET
Hele 1.000

Startlån - Husbanken 1900    50 000   75 000   75 000   75 000 

Egenkapitalinnskudd KLP 1951    500   500   500   500 

Sum investeringer     50 500   75 500   75 500   75 500 

  Prosjekt opprinnelig justert 2014 2015 2016 2017
   Totalramme  Budsjett   Økonomiplan



19. - 23. 
 kommunale
foretak og andre

17. mai



Molde Eiendom KF 54 892

Molde Vann og Avløp KF -3 137

Moldebadet KF 8 036

Molde Havnevesen KF - ingen samhandling 

Kirkelig fellesråd 9 217

Sum samhandling 69 008

Kommunale foretak og andre 2014 

Samhandling med kommunale foretak og andre 2014
Hele 1.000
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(1)  Kjøp av tjenester som regnskap, lønn, IKT etc. fra morselskapet beløper seg til kr. 795.000,-. I beløpet ligger tjenester for de samenslåtte foretak 
inkludert prisøkning.
(2)  Tilskudd  knyttet til Glomstua bofellesskap og Tollero omsorgsboliger (rentekompensasjon Husbanken) reduseres årlig. I 2014 beløper kompensas-
jonen seg til kr. 540.000,-.

Molde Eiendom KF er Molde kommunes eiendoms-
foretak, og har ansvaret for alle kommunens bygg 
innen administrasjon, barnehage, skole, omsorgs-
senter, kultur, idrett samt alle kommunale utleieboli-
ger. 

I 2013 er ”gamle Molde Eiendom KF” blitt fusjonert 
med Molde Utleieboliger KF, samtidig som renholds-
virksomheten er blitt overført fra Molde bydrift. Det 
nye selskapet har til sammen 70 ansatte fordelt på 
fem virksomhetsområder. Foretaket forvalter ved 
inngangen til 2014 over 120.000 kvm formålsbygg 
med tilhørende uteareal, samt mer enn 30.000 kvm 
boligareal til utleieformål, fordelt på mer enn 600 bo-

ligenheter. Samlet verdi på eiendomsmassen anslås 
å være mer enn 3,0 mrd. kroner. 
I 2013 er to nye barnehager åpnet, på Hjelset og 
Sykepleierskolen. Barnehagen på Ødegård skole og 
ved Berg Borettslag er blitt nedlagt. Foretaket har 
ansvaret for kommunens byggeprosjekt og er bygg-
herrerepresentant for disse. I tillegg utfører foreta-
ket prosjekt- og byggeledelse i utvalgte prosjekter, 
herunder også prosjekt for Molde Kommunale 
Pensjonskasse. I 2013 gikk foretaket til anskaffelse 
av Studentsamskipnadens hybelhus i Fabrikkvegen 
med sikte på ombygging og utleie i tråd med bolig-
sosial handlingsplan.

DRIFT

 19.  Molde Eiendom KF

Hele 1.000
Samhandling

Inngående 50 244 49 707 54 737 54 747 54 707

Lønnsoppgjør 2014, kap 4 sentralt oppgjør  65 32   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3 og 5 - 2013 20 10   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsarter  1 014   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 3,5 pst.   -94   

Utleie av deler av Råkhaugen til avlastningstjenesten hos
tiltak funskjonshemmede for 2011-2013 - opphør 1. juli 2014  50 50  

Økte overheadkostander til morselskapet (1)  149   

K-sak 54/12 budsjettrev. 2 - vedlikeholdskostnader -
Ødegård barnehage - vår 2013 100 -100   

Berg barnehage opphør husleieutgift  -104   

Renhold fra Molde bydrift fra 1. juli 2013 2 796 2 322   

Træffhuset - drift og vedlikehold  2 128   

Opphør kapitalavkastning til morselskap fra utleieboliger -
endres til redusert rammeoverføring -2 219    

Beholder momskompensasjon drift fra utleieboliger -
endres til redusert rammeoverføring -2 000    

Rammetrekk - styrking IKT-funksjon  -201   

Husleie barnevern Eide fra 1. mai 2013 overføres til
Molde Eiendom KF 112 55   

Økte inntekter husleie Storvikv. 4  -27   

Tilskudd  knyttet til Glomstua bofellesskap og Tollero
omsorgsboliger (rentekompensasjon Husbanken) (2) 589 -49 -40 -40 -40

Utgående 49 707 54 892 54 902 54 862 54 822

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Molde Eiendom KF bidrar for 2014 med et nedtrekk 
på 0,2 mill. kroner til styrking av IKT-funksjonen. For 
2013 ble vedtatt rammereduksjon for de to eien-
domsforetakene tilsammen 3,2 mill. kroner, dette 
nedtrekket er også videreført i foreslått ramme for 
2014. Foretaket har et sterkt fokus på effektivisering 
i alle deler av organisasjonen. Arbeidet med å fi nne 
synergieffekter som følge av fusjonen, er nettopp 
påbegynt. I tillegg er en bevisst på å styrke samar-
beidsforholdet til øvrige avdelinger i Molde kommu-
ne, for å oppnå effektiviserings- og rasjonaliserings-
gevinster også den veien. 

Foretaket har store, faste utgifter som verken kan 
påvirkes på kort eller mellomlang sikt. Eksempelvis 
tar strøm (ca. 15,5 mill. kroner) over en fjerdedel av 
driftsbudsjettet, og kostnadene stiger til tross for 
bedre og strengere energikontroll. Bortfall av kjelta-
riff samt innføring av nye ”grønne sertifi kater” for-
ventes å gi økte utgifter på 1,5 mill. kroner. I tillegg 
har bytteforholdet mellom NOK og Euro gjort elek-
trisitet 10 pst. dyrere i løpet av 2013, alt annet like. 
Forsikringer (2,2 mill. kroner), kommunale avgifter, 
lovpålagt service og kontroll av tekniske installasjo-
ner er andre områder som ikke så lett lar seg justere 
ned. Økt husleie som følge av anskaffelse av nye 
bygninger, herunder anskaffelser gjort av kommu-
nens pensjonskasse, treffer også Molde Eiendom KF.

Foretaket har to former for inntekter - rammeover-
føringer for virksomhetsområdene innen eiendoms-
forvaltning og renhold, og leieinntekter fra utlei-
evirksomheten. Nedtrekk i rammen utgjør en stor 
utfordring for de virksomhetsområdene som drives 
etter ramme, mens utleiedelen først og fremst har 
utfordringer knyttet til bortfall av deler av momskom-
pensasjonen, samt økt arbeidsmengde. 

For å innfri krav om nedtrekk må vedlikehold av 
bygg benyttes som salderingspost. Manglende 
vedlikehold av bygninger – både formålsbygg og 
utleiebygg – er ikke lønnsomt på lang sikt. Det ytre 
vedlikeholdsetterslepet på utleieboliger anses å ha 
blitt meget stort. Dette er tidligere belyst av revi-
sjon i sin risikoanalyse, uten at Molde Eiendom KF 
har kommet noe nærmere målet om forsvarlig ytre 
vedlikehold av eiendomsmassen. Dette gjelder ikke 
bare eldre bygningsmasse, men også nyere byg-
ningsmasse anskaffet på 1990- og 2000-tallet. Tak, 
drenering, kjøkken og bad vil alltid trenge vedlikehold 

med jevne mellomrom. Verdien på bygg som ikke 
ivaretas, vil raskt reduseres dersom vedlikeholdet 
over tid forsømmes.
Molde Eiendom KF har gått til anskaffelse av et nytt 
FDV-verktøy (Plania) med sikte på at kommunens ei-
endomsmasse skal bli forvaltet med høyere kvalitet 
enn tidligere.

Tek 10-forskriften tar sikte på å bidra til at både stan-
dard og kvalitet i bygg skal heves. Strenge krav til 
universell utforming, energiklasser og andre bygge-
tekniske krav skaper store utfordringer ved reno-
vering, og bidrar til at det i større grad enn tidligere 
lønner seg å rive og bygge nytt fremfor å rehabilitere 
gamle bygg. Dette er dessverre en stor utfordring 
i et verneperspektiv. Foretaket må i de kommende 
år prioritere en sterk opptrapping av et systematisk 
vedlikehold av all eiendomsmasse.

Det er mange innbyggere i Molde som ikke klarer 
å skaffe seg egen bolig, uten hjelp fra kommunen. 
Mange trenger også spesielt tilrettelagte boliger. 
Endringer i praktiseringen av regelverket for moms-
kompensasjon vil gjøre det vesentlig mer kostbart å 
vedlikeholde og renovere store deler av utleiebolig-
massen enn hva som har vært tilfellet fram til 2013. 
Den nye praksisen vil innskrenke foretakets mulighe-
ter til å renovere gamle utleieobjekter, med mindre 
de benyttes til leieforhold der det kreves bygnings-
messige tilpasninger og hvor leietaker er mottaker av 
behandling eller tilsyn.

I 2013 kom nye retningslinjer for tildeling av kom-
munale boliger. Etter nye regler gjøres det fra 2013 
påklagbare enkeltvedtak i kommunen, mens tilde-
lingen av boliger og kundebetjeningen i større grad 
enn tidligere er overført til eiendomsforetaket. Som 
følge av nedtrekk og bemanningskutt parallelt med 
endrede saksbehandlingsrutiner og at fl ere arbeids-
oppgaver er overført fra kommunen til foretaket, har 
utleiedelen av Molde Eiendom KF en underbeman-
ning. Kvaliteten på tjenestene må følgelig reduseres 
dersom ikke økt arbeidsmengde kan følges opp av 
økt bemanning.

Kommentar til samhandlingen
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INVESTERINGER

Totale investeringer i Molde Eiendom KF  248 400   201 500   94 000   63 000 

Ikke mva-berettiget (anslag) Molde Eiendom KF  -44 500   -35 000   -30 000   -25 000 

Mva- berettiget, men tilfaller andre  -21 930   -33 900     

Grunnlag for momskompensasjon   181 970   132 600   64 000   38 000 
Momskompensasjon   36 394   26 520   12 800   7 600 

  2014 2015 2016 2017

Momskompensasjon i Molde Eiendom KF
Hele 1.000

Totale investeringer og fi nansiering av disse i Molde Eiendom KF
Hele 1.000

Utgifter    
Totale investeringer  248 400   201 500   94 000   63 000 

Sum utgifter   248 400   201 500   94 000   63 000 
Finansiering    

Bruk av lån  146 076   106 080   51 200   30 400 

Bruk av lån - forskuttering blir dekt av andre  21 930   33 900         

Bruk av lån - utleieboliger  44 000   35 000   30 000   25 000 

Momskompensasjon  36 394   26 520   12 800   7 600 

Sum fi nansiering   248 400   201 500   94 000   63 000 
Balansering  0 0 0 0

  2014 2015 2016 2017

Den første tabellen viser de samlede investeringer i 
Molde Eiendom KF og hvordan disse skal fi nansier-
es. Detaljene i prosjektene med tall og beskrivelser 
er beskrevet nærmere i dette kapitelet. 

Momskompensasjonen knyttet til samlede investe-
ringer i foretaket er også vist i egen tabell under.   
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Hele 1.000
Skole - Molde Eiendom KF

Her beskrives investeringsprosjektene som kommu-
nen enten har startet på eller som planlegges startet 
i løpet av økonomiplanperioden, innenfor skoleområ-
det.

Langmyra skole – sluttføring teknisk anlegg
I revidert budsjett 2013 ble det bevilget 2,5 mill. 
kroner for å få avsluttet renoveringsarbeidet. Både 
rørlegger- og elektrofi rmaet som var satt til jobben, 
gikk konkurs før de fi kk fullført arbeidet. Arbeidet 
med fullføring blir ikke ferdig i 2013, og det beløpet 
som står igjen, bevilges på nytt i 2014. Det bevilges 
dermed 2,0 mill. kroner i 2014.

Gamle Kviltorp skole - riving
Riving av gamle Kviltorp skole er ikke gjennomført, 
og tidligere bevilget ramme bevilges på nytt i 2014. 
Det bevilges 1,1 mill. kroner i 2014. 

Vågsetra barne- og ungdomsskole
Skolebygget ved Vågsetra barne- og ungdomsskole 
er i svært dårlig forfatning. Det er den skolebyg-
ningen i kommunen som er i aller dårligst stand. 
Behovene for renovering og tilpasninger til dagens 
krav til fysisk, pedagogisk miljø er svært store og 
omfattende. Dette viste også tilstandsrapporten som 
ble utarbeidet av eiendomssjefen i Molde kom-
mune så tidlig som i februar 2008. Ferdig forprosjekt 
foreligger nå. Det konkluderes nå med at tilstanden 
på byggene er så dårlig at det kun er paviljongen fra 
2002 som er verdt å bygge videre på. Øvrige bygg 
foreslås sanert. Det arbeides videre med tanke på 
utlysning av prosjektet som totalentreprise. Forpro-
sjektet viser et investeringsbehov på om lag 135,0 
mill. kroner. I 2013 er det bevilget 30,0 mill. kroner. 
Det er forventet at om lag 20,0 mill. kroner ikke blir 
benyttet i 2013. Dermed blir det bevilget 125,0 mill. 
kroner i 2014 og 2015. 

Så snart det totalprisen er avklart ved anbudsinnhen-
ting, vil det bli framlagt egen sak til politisk behand-
ling om oppstart og endelig økonomisk ramme for 

prosjektet. 
Sellanrå skole - fase tre
Fase 1 har gitt skolen nytt ventilasjonsanlegg og 
tilbygg med arbeidsplasser for lærere, SFO-kontor, 
møterom og grupperom. 

Fase 2 omfattet rehabilitering av sørfl øyen med de 
tidligere tannklinikklokalene. Arbeidet med rehabilite-
ring av disse lokalene ble sluttført i september 2010.

Resterende arbeid (fase 3) omfatter renovering og 
ombygging av klasserom i vestfl øyen og østfl øyen, 
og påbygging av nye lokaler til blant annet SFO i 
østfl øyen. Det foreligger nå et skisseprosjekt for 
dette arbeidet med tilhørende utgiftsoverslag. Dette 
er utarbeidet av arkitektfi rmaet BBW. Foreliggende 
utgiftsoverslag viser et behov for om lag 50,0 mill. 
kroner til fase tre. Dette er lagt inn i 2014 og 2015.

Det vil bli lagt fram egen sak til politisk behandling 
om godkjenning av oppstart og endelig økonomisk 
ramme. I denne saken vil det bli redegjort for alle 
nødvendige tiltak som må til for at bygningene skal 
være rustet til å møte dagens krav til fysisk og pe-
dagogisk miljø. Vedtatte retningslinjer for skolebygg 
i Molde kommune vil være retningsgivende for det 
videre arbeid med prosjektet. 

Cap Clara skole - renovering
Det er nødvendig med utvendig vedlikehold. 

Kviltorp skole - nytt ventilasjonsaggregat og automatikk
Nødvendig utskifting av ventilasjonsaggregat og 
automatikk er påtrengende, og må skje i 2014 for å 
unngå havari.

Kvam skole – Nytt ventilasjonsaggregat og automatikk
Ventilasjonsaggregater og automatikken fra 1993 er 
utslitt og må fornyes. Situasjonen er så akutt at dette 
må skje i 2014.

Langmyra skole - sluttføring teknisk
 anlegg 2054 46 500   2 000    

Gamle Kviltorp skole - riving 2076 1 100   1 100    

Vågsetra skole - rehabilitering/nybygg 2065 100 000   50 000   40 000   

Sellanrå skole - fase 3 2052 50 000 35 000  17 500   17 500   

Cap Clara skole - renovering NY 1 000     1 000  

Kviltorp skole - ny automatikk og nye 
ventilasjonsaggregat 2074 1 100   1 100    

Kvam skole - ny automatikk og nye 
ventilasjonsaggregat 2075 900   900    

Sum investeringer      72 600   57 500   1 000   -   

  Prosjekt opprinnelig justert 2014 2015 2016 2017
   Totalramme  Budsjett   Økonomiplan
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Ny skole Årølia 
I den kommunale delen av Årølia tomtefelt er alle 
tomtene solgt. I tillegg er det bygget et større antall 
boliger av private utbyggere. Totalt vil det trolig være 
etablert 400 boenheter i løpet av 2014. Folketallsøk-
ningen i området er dermed godt i gang, men forelø-
pig ikke større enn at Kviltorp skole takler økningen i 
denne del av opptaksområdet. Utviklingen må følges 

nøye, slik at planlegging av en ny skole i Årølia star-
ter når det er kjent når elevtallsøkningen blir større 
enn kapasiteten ved Kviltorp skole. Det er avsatt 
areal til formålet. Det ligger ikke inne penger til dette 
i økonomiplanperioden. 

Kommunestyret vedtok i sak 117/13 i møte 12. desember at nybygg/rehabilitering ved Vågsetra barne- og 
ungdomskole skal skje innenfor en totalramme på 100,0 mill. kroner.

Kommunestyret vedtok i sak 117/13 i møte 12. desember fase 3 på Sellenrå skole til en samlet ramme på 
35,0 mill. kroner.
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Hele 1.000
Barnehage - Molde Eiendom KF

Her beskrives investeringsprosjektene som kommu-
nen enten har startet på eller som planlegges startet 
i løpet av økonomiplanperioden, innenfor barnehage-
området.

Kommunale barnehager - uteområdet
Uteområdene ved de fl este av de kommunale bar-
nehagene har blitt opprustet de siste årene. Det står 
imidlertid igjen noe arbeid ved Hatlelia og Lillekol-
len barnehager, samt Kleive oppvekstsenter. Det 
er derfor avsatt 2,0 mill. kroner i 2014 som tilsvarer 
ubrukt sum av bevilgning i 2013. Deretter avtrappes 
bevilgningen de neste årene som følge av renovering 
eller nybygg og opphør av behov ved de aktuelle 
barnehagene. 

Barnas Hus - nytt barnehagebygg
Planer om nytt barnehagebygg med minst 72 plasser 
på Barnas Hus er vedtatt av kommunestyret. Det 
bevilges 26,0 mill. kroner i 2014.

Hatlelia og Lillekollen barnehager – renovering
Både Hatlelia og Lillekollen barnehager har behov 
for betydelig renovering. For Lillekollen barnehage 
må en mulig kapasitetsøkning vurderes ut fra det 
kommende behovet for barnehageplasser. En slik 
utvidelse ligger ikke inne i tallene i økonomiplanen.  

Rehabilitering og tilpasning barnehager
I forbindelse med tidligere saker om full barnehage-
dekning i kommunen, har også behovet for opprus-
ting av eksisterende barnehagebygg vært beskrevet. 
For å holde drifta i gang ved de eldste barnehagebyg-
gene, bevilges 1,0 mill. kroner årlig i perioden.  

Kommunale barnehager - uteområder 2757    2 000   500   500   500 

Barnas Hus - nytt barnehagebygg/
utvidelser 2759 26 000   26 000    

Hatlelia barnehage - renovering/nybygg NY 25 000     25 000  

Lillekollen barnehage - renovering/nybygg NY 40 000     20 000   20 000 

Kommunale barnehager - rehabilitering/
tilpasninger 2763    1 000   1 000   1 000   1 000 

Sum investeringer     29 000   1 500   46 500   21 500 

  Prosjekt opprinnelig justert 2014 2015 2016 2017
   Totalramme  Budsjett   Økonomiplan
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Hele 1.000
Helse og omsorg - Molde Eiendom KF

Her beskrives investeringsprosjektene som kommu-
nen enten har startet på eller som planlegges startet 
i løpet av økonomiplanperioden på området helse og 
omsorg. 

Enensenteret – nybygg avlastningstjenesten 
Avlastningstjenesten har hatt behov for permanente 
lokaler etter at tjenesten måtte ut av lokalene de 
hadde på Kvam.

Tjenesten er nå midlertidig lokalisert i Råkhaugen 
omsorgssenter. I tråd med helse- og omsorgsplan 
har pleie og omsorgsområdet behov for disse plas-
sene. Avlastningstjenesten må derfor skaffes nye, 
permanente lokaler. Dersom det ikke er mulig å 
fi nne alternative lokaler, må det bygges et nytt bygg 
på Enen. Der er det nødvendig areal tilgjengelig, og 
et nødvendig bygg kan reises på forholdsvis kort tid. 
Det bevilges 12,0 mill. kroner til nytt bygg i 2014. 

Enensenteret – plasthall til arbeidsaktiviteter
Enheten har noen utagerende brukere hvor mer 
fysiske arbeids- og aktivitetsoppgaver kan bedre 
hverdagen for bruker og ansatt. Ved å etablere en 
plasthall til blant annet vedproduksjon, vil det nød-
vendige aktivitetstilbudet bedres. Det bevilges 0,3 
mill. kroner i 2014.

Enensenteret – rehabilitering
Ved Enesenteret har det de siste par årene vært 
foretatt oppgradering av ventilasjonsanlegget, og 
det har vært skiftet enkelte vinduer, samt gulvbelegg 
enkelte steder. For å få en helhetlig vurdering av 
behovene, har Molde Eiendom KF foretatt en gjen-
nomgang av byggene. Det er avdekket et betydelig 
behov for opprusting. Det er i august 2008 utarbei-
det en rapport som viser et stort vedlikeholdsetter-
slep. 

Utgiftsbildet er her ikke endelig avklart, og det leg-
ges opp til en grundigere gjennomgang og planleg-
ging av nødvendige tiltak. Det ble bevilget 6,0 mill. 
kroner til prosjektet i 2013. Disse pengene er ikke 
benyttet og bevilges på nytt i 2014. Tilsvarende beløp 
er lagt inn i 2015.

Enensenteret - nybygg avlastningstjenesten 3882 12 000   12 000    

Enen dagsenter - plasthall til arbeids-
aktiviteter 3880 300   300    

Enensenteret - oppgradering 3881 12 000   6 000   6 000   

Sum investeringer     18 300   6 000   

  Prosjekt opprinnelig justert 2014 2015 2016 2017
   Totalramme  Budsjett   Økonomiplan
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Hele 1.000
Kultur og idrett - Molde Eiendom KF

Mulighetsstudien – området Molde idrettspark
Etter at Moldebadet ble tatt i bruk i april 2010, har lo-
kalene til svømmehallen i Idrettens Hus stått tomme. 
En arbeidsgruppe med representanter fra idrettslivet 
og administrasjonen har etter stengingen arbeidet 
med hva lokalene kan brukes til i fremtiden. 

Svært mange behov har kommet frem i dette arbei-
det, noe som krever en mer omfattende prosess 
enn bare det å ta stilling til hva svømmehall-lokalene 
skal brukes til. Dette har resultert i en mulighets-
studie som ble presentert i juni 2011. Det er arbeidet 
videre med dette i en egen arbeidsgruppe, og som 
resulterte i en egen rapport som ble vedtatt i PUS 
i oktober 2012. Hele bygningsmassen på Idrettens 
Hus har også store behov for renovering. Molde 
kommune har fra 1. januar 2013 overtatt Træffhuset, 
og tilstandsvurdering av bygget viser allerede store 
vedlikeholdsbehov, særlig i forbindelse med fotball-
hallen. Pågående prosjektarbeidet omfatter dermed 
hele anleggsmassen i området som nå benevnes 
som Molde idrettspark.

Det er i samarbeid med Møre og Romsdal fylkes-
kommune utarbeidet egen prosjektplan for området. 
Fylkeskommunen har lagt bort sine planer om egen 
idrettshall ved Molde videregående skole, og har 
signalisert at de vil inngå samarbeid med Molde 
kommune om løsning i området Molde idrettspark. 
Prosjektplanen er vedtatt i PUU i oktober. For å 
komme videre i arbeidet trengs det årlige midler til 
planlegging og iverksetting av nødvendige bygnings-
messige tiltak. Det bevilges 5,0 mill. kroner i 2014. 
Tilsvarende beløp ligger inne i 2015, økende til 10,0 
mill. kroner de to siste årene i økonomiplanperioden. 
Beløp utover i perioden er ennå ikke kjent, og det 
legges inne et beløp først og fremst for å synliggjøre 
et større investeringsbehov i årene som kommer. 

Det arbeides videre med inngåelse av nødvendige 
avtaler med fylkeskommunen og andre offentlige 
utdanningsinstitusjoner, lag og foreninger. Behov for 
nødvendige avklaringer underveis vil bli synliggjort 
gjennom saker til behandling i kommunens politiske 
organ. 

Ny kulturskole 
Leieavtalen for dagens lokaler går ut i 2014. I denne 
forbindelse ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å 
se på kulturskolens framtidige behov for lokaliteter, 
og plassering av disse. Plassering av et framtidig 
bygg på fengselseiendommen er tidligere vedtatt av 
kommunestyret. Regulering av hele området foregår 
også som en parallell prosess.

En egen arbeidsgruppe bestående av ledelse og 
ansatte ved kulturskolen og Møre og Romsdal fylkes-
kommune har utarbeidet et omforent romprogram 
og funksjonsprogram som grunnlag for prosjekte-
ringsarbeidet. 

Ferdig forprosjekt foreligger nå fra arkitektkontoret 
C.F. Møller i samarbeid med Norconsult AS. Forpro-
sjektet er grundig og omfattende, og har ivaretatt på 
en svært god måte behovene som ligger i rom- og 
funksjonsprogrammet.

Prosjektet er beregnet til om lag kr. 120,0 mill. og 
det legges opp til gjennomføring av prosjektet i 2014 
og 2015. Bevilgning på 10,0 mill. kroner for 2013 
forventes ikke å bli benyttet nevneverdig og hele 
prosjektet må derfor bevilges i 2014 og 2015.

Gjennomføring av prosjektet er avhengig av viderefø-
ring av avtale med Møre og Romsdal fylkeskommu-
ne om fi nansiering og drift av et nytt kulturskolebygg. 
Det forventes at fylkeskommunen vil dekke 30,0 pst. 
av investeringsutgiftene opp til 35,0 mill. kroner jf. 
sak som skal opp til endelig behandling i fylkestinget 
den 9. desember 2013. Det er dermed lagt inn en 
forventning om 15,0 mill. kroner fra fylkeskommu-
nen i 2014 og ytterligere 20,0 mill. kroner i 2015. 

Ny kulturskole 5106 105 000 120 000  50 000   70 000   

Mulighetsstudien - området Molde
idrettspark 5537    5 000   5 000   10 000   10 000 

Sum investeringer     55 000   75 000   10 000   10 000 

  Prosjekt opprinnelig justert 2014 2015 2016 2017
   Totalramme  Budsjett   Økonomiplan
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Hele 1.000
Andre bygg - Molde Eiendom KF

Anskaffelse av kommunale boliger
Etter at Molde Utleieboliger KF og Molde Eiendom 
KF ble sammenslått til ett foretak fra 1. juli 2013, har 
Molde Eiendom KF nå også ansvaret for anskaffelse 
av kommunale boliger. Anskaffelsene vil skje etter 
bestilling fra plan- og utviklingsavdelingen, og i tråd 
med vedtatt boligsosial handlingsplan. Det er fortsatt 
stor behov for boliger til vanskeligstilte i kommunen. 
I dette ligger også boliger til kommunens årlige mot-
tak og etablering av 50-60 fl ykninger. I tillegg skjer 
store familiegjenforeninger som krever fl ere, større 
familieboliger årlig. Selv om det arbeides godt med 
å få rotasjon i kommunens boligmasse, trengs et 
større antall nye boliger hvert år i perioden. Det av-
settes 40,0 mill. kroner i 2014, og deretter en gradvis 
nedtrapping i håp om å få god effekt av igangsatt 
arbeid med å få eksisterende leietaker til å etablere 
seg i boliger utenfor kommunens system.

Sluttføring av arbeider i nyinnkjøpte boliger grunnet feil 
og mangler
Ved en gjennomgang av et antall nyinnkjøpte boliger, 
viser det seg en god del mangler og feil som må 
rettes før boligene kan imøtekomme dagens krav.  
Dette vil kreve utbedringer så snart som mulig, og 
det bevilges 5,0 mill. kroner til dette i 2014.

Nytt krisesenter
Krisesenter for Molde og omegn IKS har i mange 
år hatt sine lokaler i to boliger i Øvre veg i sentrum. 
Disse lokalene har etter hvert blitt for små og uhen-
siktsmessige i forhold til dagens krav til drift. Denne 
situasjonen ble ytterligere forsterket da krisesen-
trene ble pålagt å utvide tilbudet til også å gjelde 
menn. Samtidig har bygningene forfalt. Krisesenteret 
har midlertidig fl yttet til ledige lokaler i Råkhaugen 
for å bedre forholdene for brukerne, og for å ivareta 
arbeidsforholdene til de ansatte på en forsvarlig måte 
i påvente av nytt krisesenterbygg.

Krisesenteret har arbeidet lenge med muligheten for 
å skaffe nye lokaler. Molde kommune som verts-
kommune har i denne sammenheng søkt Barne- og 
ungdoms- og familiedirektoratet om forhåndsgod-
kjenning av nytt krisesenter i Molde. Slik godkjen-
ning er gitt, men det følger ingen økonomiske midler 
med denne godkjenningen. Etter at ny fi nansierings-
ordning for drift av krisesenter trådte i kraft 1. januar 
2011, foreligger det ingen ordninger som kan med-
virke til at krisesenteret kan takle kapitalutgifter for 
et nytt bygg i egen regi. Tidligere var det staten som 
dekket mesteparten av dette. 

Kommunestyret har tidligere vedtatt plassering av et 
nytt krisesenter i Øvre veg, og det arbeides nå med 
planer om å realisere et nytt bygg på denne tomta. 
Eksisterende bygg vil da bli sanert. Samlet ramme 
for prosjektet i 2014 - 2015 er 30,5 mill. kroner. 
Molde kommunens andel av kapitalutgiftene for 
låneopptak utgjør ca. 34,0 pst. Øvrige kostnader dek-
kes av de øvrige kommunene i IKS‘et. Det bevilges 
10,5 mill. kroner i 2014.

Kommunale bygg – oppgradering/rehabilitering
Med en stor portefølje av kommunale bygg, vil det 
hele tiden være behov for mindre tilpasninger og 
oppgraderinger. Det trengs på dette grunnlag årlig 
avsatte midler, og det bevilges 0,5 mill. kroner hvert 
år i perioden.

Årlige investeringsmidler til bruk ved akutte behov
Erfaringen viser at det hvert år oppstår akutte behov 
for utbedring av kommunens bygningsmasse, og at 
dette må løses ved hjelp av tilleggsbevilgning eller 
omdisponering fra andre bevilgede midler. For å 
kunne løse de akutte utfordringene som oppstår, er 
det derfor nødvendig med en årlig sum som foreta-

Anskaffelser kommunale boliger 2019    40 000   35 000   30 000   25 000 

Sluttføring av arbeider i nyinnkkjøpte
boliger grunnet feil og mangler 8229 5 000   5 000    

Krisesenteret - nytt bygg 5519 25 000 30 500  10 500   20 000   

Kommunale bygg - oppgradering/
rehabilitering 5515    500   500   500   500 

Investeringsmidler akutte behov 1010    5 000   5 000   5 000   5 000 

ENØK- kommunale bygg (K-sak 40/10) 4250    1 000   1 000   1 000   1 000 

Kjøp og etablering av rigg til avlasning
ved skoler og barnehager ved renovering/
byggeprosjekt 2083 5 500   5 500    

Kjøp av Bergmo småkirke med
tilligende tomtegrunn 5542 4 500   4 500    

Kirkebakken omsorgssenter - rehabilitering/
sluttføring tekniske anlegg 3037 14 000   1 500    

Sum investeringer     73 500   61 500   36 500   31 500 

  Prosjekt opprinnelig justert 2014 2015 2016 2017
   Totalramme  Budsjett   Økonomiplan
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kets styre kan disponere til de aktuelle formålene. 
Saken har vært drøftet i eiermøtet, og det er enighet 
om dette. Det er derfor avsatt en årlig sum på 5,0 
mill. kroner til formålet.

ENØK – kommunale bygg (K-sak 40/10)
Dette er videreføring av ENØK-tiltak på kommunale 
bygg, og som vil gi mulige innsparinger i energifor-
bruket på litt lengre sikt. Det bevilges 1,0 mill. kroner 
årlig i perioden.

Kjøp og etablering av rigg til avlastning for skole og bar-
nehager ved renovering og byggeprosjekt
Dette gjelder kjøp og etablering av en skole-rigg som 
skal brukes til avlastning ved byggeprosjekt. Første 
prosjektet vil være i forbindelse med renoveringen av 
Vågsetra skole. Gjeldende rigg har blitt brukt ved re-
noveringen av Fagerlia videregående skole i Ålesund, 
og riggen fremstår nesten som ny og til en god pris i 
forhold til å kjøpe nytt.

Molde kommune brukte egen rigg ved renoveringen 
av Bergmo ungdomsskole og Kviltorp skole. Den 
riggen er senere brukt som dagsenter ved renove-
ringen av Glomstua, og er nå midlertidig barnehage-
bygg på Lillekollen. Denne riggen er svært slitt, og 
tåler sannsynligvis ikke fl ere fl yttinger uten større 
påkostninger. Det bevilges 5,5 mill. kroner til ny rigg 
i 2014.

Kjøp av Bergmo småkirke med tilliggende tomtegrunn
Bolsøy menighet har besluttet å avvikle drifta ved 
Bergmo småkirke. I den forbindelse vil menigheten 
selge bygning og tomtegrunn. Tomtegrunnen var 
tidligere i kommunal eie. Molde kommune mangler 
i dag sentrale tomter for å kunne etablere boliger til 
vanskeligstilte. Området det her gjelder er ca. 3,5 
mål, og vil egne seg godt til boligformål. Dette er 
også svært sentralt plassert på Bergmo med kort 
avstand til omsorgssenteret og øvrige kommunale 
bygg og boliger i området. Det er derfor svært viktig 
at dette området på nytt blir i kommunal eie. Det 
bevilges 4,5 mill. kroner i 2014.

Kirkebakken omsorgssenter sluttføring av tekniske 
anlegg
I forbindelse med renoveringen av Kirkebakken 
omsorgssenter (Kirkebakken 4), var det mangler og 
feil ved deler av tekniske anlegg. For å utnytte blant 
annet ventilasjonsanleggene på optimal måte, trengs 
oppgraderinger av anlegg og styringssystemer. Det 
bevilges 1,5 mill. kroner i 2014.
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 20.  Molde Vann og Avløp KF
DRIFT

Molde Vann og Avløp KF er et kommunalt foretak 
med ansvar for den kommunale vannforsyningen og 
avløpshåndteringen. Foretaket er en ren selvkostvirk-
somhet som i utgangspunktet har kr. 0,- i økonomisk 
ramme. Det vil si at foretaket ikke har mer eller 
enn det som kommer inn i gebyrinntekter og andre 
inntekter. Eventuelle merinntekter ved årets slutt 
avsettes til bundet fond.

Foretaket har 48 ansatte. Foretaket forvalter, drifter 
og utvikler 253 km hovedvannledning og 323 km 
med hovedledninger for avløpsvann og overvann. 
Foretaket har FDV-ansvar for to større vannrensean-
legg og 14 større avløpsrenseanlegg. 

Foretaket har også fått delegert kommunens ansvar 
for oppfølging av renovasjon. Foretaket utfører, et-
ter en bestilling fra basisorganisasjonen, tjenester 
på miljøområdet for basisorganisasjonen, dette blir 
refundert foretaket til selvkost.

I budsjettet er det lagt opp til å begynne overgangen 
mot mer driftsfi nansiert utskifting av ledningsnett. 
Dette vil på kort sikt gi økte gebyrer, men på lengre 
sikt gi reduserte renteutgifter og dermed lavere 
gebyrer. 

Hoveddelen av samhandlingen mellom Molde Vann 
og Avløp KF og basisorganisasjonen er gjennom 
tjenestekjøpene av støttetjenester fra basisorganisa-
sjonen. Overheadkostnader omfatter utgifter for bruk 
av kommunale fellestjenester:

• Fellestjenester - innkjøp, kommuneadvokat, bud, 
trykkeri og servicetorg

• Økonomi, personal, lønn og IKT

Med basis i oppsett fra basisorganisasjonen er over-
headkostnadene satt til 4,3 mill. kroner for 2014. 

I dialog mellom Molde Vann og Avløp KF og basis-
organisasjonen er det satt i gang en prosess der 
basisorganisasjonen gjennomfører en revurdering av 
grunnlaget for overheadberegningene fra de enkelte 
støtteavdelinger. Det vil også bli utarbeidet oppsett 
som viser tjenesteleveransen fra de enkelte støtteav-
delingene i basisorganisasjonen. Planen er at det nye 
grunnlaget vil danne basis for overheadkostnadene i 
2015 og fremover. 

Kommentar til samhandlingen

Kjøp av tjenester som regnskap, lønn, IKT etc. -4 237 -4 361 -4 361 -4 361 -4 361

Plan- og utviklingsavdelingen kjøper tjenester til miljøtiltak 1 188 1 224 1 224 1 224 1 224

Sum samhandling -3 049 -3 137 -3 137 -3 137 -3 137

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
Samhandling
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INVESTERING

De foreslåtte investeringstiltakene for 2014 er basert 
på gjeldende hovedplaner, resultatene fra benchmar-
kings-programmet som Molde Vann og Avløp deltar 
på og andre kartlagte behov.

Gjennom året dukker det opp forhold underveis som 
gjør at pågående prosjekt må endres eller utvides. I 
tillegg til de planlagte tiltakene viser erfaringer at det 
gjennom året må påregnes at foretaket må ta del i 
tiltak initiert av:

• basisorganisasjonen
• vegvesenet
• private utbyggere

For å dempe den fremtidige økningen i renteutgif-
ter vedtok kommunestyre i K-sak 102/12 at Molde 
kommune over en periode på 3-5 år skulle gå over til 
driftsfi nansiert ledningsfornying. Dette innebærer at 
investeringsprosjekt ikke skal lånefi nansieres, men 
fi nansieres over driftsbudsjettet. For 2014 er det lagt 
inn driftsfi nansiering av 7,0 mill. kroner til ledningsfor-
nying vann og 7,5 mill. kroner til ledningsfornying av-
løp. Disse postene går til reduksjon av låneopptaket. 

Dette gir et lånebehov på i underkant av 25,5 mill. 
kroner til investeringer innenfor vannforsyning og 
38,3 mill. kroner til investeringer innenfor avløp.

Kommentar til investeringer

Investeringer og fi nansiering av disse i Molde Vann og Avløp KF
Hele 1.000

Investeringer    
Vannforsyning 4007    32 569   22 400   15 000   15 000 

Avløp 4008    45 815   29 400   22 000   22 000 

Sum investeringer     78 384   51 800   37 000   37 000 
Finansiering    
Bruk av lån 63 884 35 800 18 000 15 000

Finansiering fra driftsbudsjettet 14 500 16 000 19 000 22 000

Sum fi nansiering  78 384   51 800   37 000   37 000 
Balansering  0 0 0 0

  2014 2015 2016 2017
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 21.  Moldebadet KF
DRIFT

Moldebadet KF ble etablert 29. mars 2007 og ble 
åpnet 10. april 2010. Foretaket skal i henhold til 
vedtektene, på kommunens vegne, eie og besørge 
god forvaltning og drift av Moldebadet. Moldebadet 
skal stimulere til å bedre folkehelsa. Moldebadet skal 
være et tilbud som gjør Molde til en mer attraktiv by 
å bo i og besøke. Disse målene kan nås gjennom 
kontinuerlig utvikling av foretaket.

Sameiet Gideonvegen 1
Sameiet består av eierne Molde kommune og 
Angvik eiendom. Styrets hovedoppgave er å få til 
god samhandling i huset og sørge for at bygget og 
uteområdet holdes i god stand og fremstår som rent 
og ryddig. Styret fordeler fellesutgiftene, utarbeide 
avtaler, samt andre forhold vedrørende daglig drift. 

Eiendommen er delt i følgende tre eierseksjoner:
• Seksjon 1: Molde kommune v/Moldebadet KF 

eier 49,8 pst.

• Seksjon 2: Seilet Hotell Eiendom AS eier 35,2 
pst.

• Seksjon 3: Parkgården AS eier 15,0 pst.

Seksjon 2 og 3 eies av Angvik eiendom

Moldebadet KF
Moldebadet har et marked bestående av ulike bru-
kere. Disse kan deles inn i følgende områder: 
• vanlig publikum
• skole
• idrett
• helse
• lag og organisasjoner
• bedrifter
• turister

Kommentar til samhandlingen
Moldebadet er et praktbygg både arkitektonisk, 
teknologisk og med tanke på universell utforming. 
Foretaket er eier og drifter av bygget. Styret har 
signalisert at vedlikeholdet skal tas fortløpende, og 
at eventuelle påfølgende investeringer skal gjøres 
i samsvar med prinsipper og intensjoner nedfelt i 
grunnprosjektet. Fortsatt gjenstår fl ere nødvendige 
investeringer for å sikre optimal drift. 

Kommunestyret har vedtatt syv hovedmål for Molde-
badet:

Hovedmål 1:
Hele Moldebadet skal i størst mulig grad være 
tilgjengelig for besøkende i den ordinære åpningsti-
den.

Hovedmål 2:
Moldebadet skal være et synlig og profi lert anlegg 
for barnefamilier, ungdom, seniorer, fysisk aktive og 
livsnytere. Organisert idrett har sin defi nerte plass i 
anlegget, og det tilrettelegges for treninger og aktivi-
teter for denne gruppen.

Dekking av kapitalutgifter  6 956 6 791 6 686 6 591 6 476

Rammetrekk -100 -100 -100 -100 -100

Rammetrekk - styrking IKT-funksjon  -150 -150 -150 -150

Renter forskutterte spillemidler 531 531 531 531 531

Dekning av fi nansutgifter - egne investeringer  -52 -52 -52 -52

Sum 7 387 7 020 6 915 6 820 6 705

Dekning underskudd 2012  2 400   

Sum før momskompensasjon og kjøp av tjenester 7 387 9 420 6 915 6 820 6 705

Kompensasjon mva drift -1 150 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Kjøp av tjenester som regnskap, lønn, IKT etc. -243 -384 -384 -384 -384

Sum samhandling 5 994 8 036 5 531 5 436 5 321

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
Samhandling
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Hovedmål 3:
Moldebadets besøkende skal ha en positiv opple-
velse av både anlegg og service. 

Hovedmål 4: Moldebadet skal utvikle ulike kurs med 
egne instruktører.

Hovedmål 5: Moldebadets ansatte skal ha god kom-
petanse om produktet og være lojale mot bedriftens 
verdier.

Hovedmål 6:
Moldebadet skal kontinuerlig vedlikeholde bygg og 
utstyr for å få en mest mulig rasjonell økonomisk 
drift, og anlegget skal være rent og innbydende for 
de besøkende.

Hovedmål 7:
Moldebadet skal i samarbeid med Bris trening og 
Cosmopol SPA arbeide for å bedre folkehelsa. Dette 
skal bidra til å tilrettelegge for besøkende slik at det 
gis gode og tilpassede tilbud gjennom godt samar-
beid og nye felles prosjekter. 

Moldebadet skal være åpent og til for alle. Badet skal 
yte god service og ha stort fokus på driftshygiene og 
sikkerhet. Samtidig som det forventes at Moldeba-
det skal drives i en driftsmessig balanse. 

Badets inntektsgrunnlag:
Billettpriser anses å ligge i øvre nivå i forhold til sam-
menlignbare anlegg. Potensiale for inntektsøkning 
ligger derfor først og fremst i et høyere besøkstall 
av gjester, og det blir derfor viktig å ha større vekt på 
aktivt salg, mer satsning på markedsføring, bygge 
opp fl ere tilbud med inntektsgivende kurs og tilby 
pakkeløsninger for skole og institusjoner.

Badets kostnader og driftsbalanse
Moldebadet har siste år effektivisert driften og fore-
tatt utgiftsreduksjoner med ca. 1,0 mill. kroner. Ruti-
ner, bruksavtaler og åpningstider har blitt endret uten 
at det har gått på bekostning av gjestenes sikkerhet 
eller besøkstall. Budsjettet for 2014 er utarbeidet på 
grunnlag av erfaringer ervervet gjennom 3,5 års drift. 
Foretaket har kontinuerlig vært inne i en effektivise-
ringsprosess der målet til en hver tid har vært å fi nne 
det mest optimale driftsnivået. Gjennom dialog og 
samarbeid med de ansatte har ledelsen gjennomført 
tiltak der utgiftene har blitt vesentlig redusert, sett 
i forhold til de to første driftsårene. Med grunnlag i 
kommunestyrets vedtatte mål for foretaket, speiler 
nå gjeldende driftsnivå den aktiviteten som behøves 
for at dette skal tilfredsstilles. Dette aktivitetsnivået 
ser ut til at også i 2013 vil gi et betydelig merforbruk. 
Dette gjør selvsagt budsjettprosessen utfordrende, 
også for 2014. 

For 2014 har badet fått tildelt en total driftsramme 
på ca. 8,0 mill. kroner. 6,8 mill. kroner av dette skal 
dekke løpende kapitalutgifter, samt at 2,4 mill. kroner 
skal gå til å dekke underskudd fra 2012. Dette vil si at 
badet også i 2014 fullt ut skal dekke sine driftskost-
nader med sine inntekter. 

For 2014 påregnes også en økende kostnad til ved-
likehold av bygg og driftsutstyr, denne kostnaden er 
beregnet til ca. 0,7 mill. kroner.

Administrasjonen arbeider kontinuerlig for å kunne 
øke inntektene, samt å jobbe mer effektivt. 

INVESTERING
Hele 1.000

Moldebadet har vært gjennom en krevende innkjø-
ringsfase, og går nå over i en mer permanent drifts-
fase. Det tekniske anleggende krever fortløpende 
oppgraderinger, og det bevilges 0,5 mill. kroner i 
2014. 

Foretaket har i to saker i 2012 og fått bevilget inves-
teringsmidler til utførelse av spesifi kke tiltak. Disse 
tiltakene er ikke ferdig utført, og resterende midler 
på prosjektet 5510 videreføres i 2014 med knappe 
0,7 mill. kroner.

Kommentar til investeringer

Oppgradering teknisk anlegg 5520 2 000   500    

Sluttføring bygg og teknisk anlegg 5510 1 625   870    

Sum investeringer     1 370    

  Prosjekt opprinnelig justert 2014 2015 2016 2017
   Totalramme  Budsjett   Økonomiplan
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 22.  Molde Havnevesen KF
All havnedrift som tidligere lå i Molde Havnevesen 
KF, ble overført til et nyetablert interkommunalt 
havnevesen som fi kk navnet Molde og Romsdal 
Havn IKS. Fra 1. januar 2007 ble alle ansatte i Molde 
Havnevesen KF overført til Molde og Romsdal Havn 
IKS. Molde Havnevesen KF eier fortsatt alle hav-
neinnretninger i Molde havn, og er således Molde 

kommunes eiendomsselskap i havna. Molde Havne-
vesen KF har et eget styre som er politisk oppnevnt 
av Molde kommune.

Molde Havnevesen KF har leieinntekter fra Molde og 
Romsdal Havn IKS. Hovedtall fra drifts- og investe-
ringsbudsjettet går frem av tabell nedenfor.

Driftsbudsjett 2013

Driftsinntekter  2 500 2 500

Sum driftsutgifter  -2 640 -2 630

Brutto driftsresultat  -140 -130

Finansresultat  -2 263 -2 175

Motpost avskrininger  2 600 2 600

Netto driftsresultat  197 295

Interne fi nanstransaksjoner   -197 -295

Regnskapsmessig mindreforbruk  0 0

   2013 2014
     Budsjett

Investeringsbudsjett 2013

Investeringer  5 500 5 500

Avsetning ubundet investeringsfond  162 255

Sum fi nansieringsbehov  5 662 5 755

Bruk av ubundne investeringsfond  -5 500 -5 500
Overføring fra driftsbudsjettet  - 162 -255

Sum fi nansiering  -5 662 -5 755

   2013 2014
    Budsjett

Molde Havnevesen KF har ingen driftsmessig sam-
handling med Molde kommune. Investeringsbudsjet-

tet blir dekt av foretakets egne midler.

Hele 1.000

Hele 1.000
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 23.  Kirkelig fellesråd

Kommentarer til samhandlingen
Kirken i Molde består av fem sokn fordelt på to 
samarbeidsområder. De er organisert med to staber 
hvorav ansatte knyttet til domkirken og fellesrådets 
administrasjon er samlokalisert i Gotfred Lies plass 
4. Molde kirkelige fellesråd ivaretar oppgaver etter 
kirkeloven § 14 på vegne av de enkelte sokn i den 
lokale kirken i Molde kommune. Fellesrådet forvalter 
midler som i tillegg til å komme fra staten, i hoved-
sak kommer som overføringer fra Molde kommune. 

Molde kirkelige fellesråd har ansvaret for følgende:
• økonomiske og administrative oppgaver
• drift og vedlikehold av kirker, gravplasser og 

kirkelige kontorer
• arbeidsgiveransvaret for lokalt kirkelige ansatte
• utarbeidelse av mål og planer 

Soknenes ansvar for ”det kristelige liv” herunder 
forkynnelse, undervisning, diakoni og kirkemusikk, 
har menighetsrådene virksomhetsansvar for. Det er 
fellesrådets ansvar å forvalte midler fra kommune 
og stat til å dekke utgifter til lønn og utstyr for de 
ansatte i soknene. 

Det gjennomføres mange aktiviteter som kommer 
barn, unge og voksne til gode og kirkens ansatte er 
til stede i folks sorg og glede. 

Kirkelig fellesråd har også ansvaret for drift og forval-
ting av gravplassene i kommunen. Praktisk skjøtsel 
av gravplassene utføres i hovedsak av kommunens 
parkvesen som kommunal tjenesteyting.

Hele 1.000
Samhandling

Inngående 9 277 9 323 9 172 9 172 9 172

Lønnsoppgjør kap. 4  46 33   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  35   

Reduksjon av 0,5 årsverk ift. diakonal ressurs/arbeid i
Molde Menighet  -125   

Rammereduksjon og styrking IKT  -90   

Sum 9 323 9 177 9 172 9 172 9 172

Rentekompensasjons knyttet til Den norske kirke  40 35 32 30

Sum samhandling 9 323 9 217 9 207 9 204 9 202

  2013 2014 2015 2016 2017
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Konsekvenser av endring av samhandlingen
Forklaring og konsekvens av endring 
I arbeidet med tilpasning til rammene for 2013 ble 
det foretatt en gjennomgang av fellesrådets virk-
somhet der det til sammen ble foretatt en stillings-
reduksjon på 1,5 årsverk som får full årsvirkning i 
2014. Med reduksjonen i rammene for 2014 blir total 
stillingsreduksjon 1,7 årsverk. Konsekvensene av 
dette rammer praktiske oppgaver på gravplassene 
og i kirkene, diakonale tjenester og administrative 
støttefunksjoner. 

Disse endringene får betydelige konsekvenser for 
mengden av oppgaver som løses og tjenester som 
tilbys. Gravplassene, først og fremst i distriktet, får 
dårligere oppfølging i sommerhalvåret, kirkebyggene 
blir sjeldnere rengjort og løpende vedlikehold kan 

ikke igangsettes. 
Diakonalt arbeid blant eldre i bysentrum, herunder 
”Åpen kirkestue” og en betydelig besøkstjeneste blir 
lagt ned. Som følge av redusert administrativ ressurs 
blir publikumsbetjeningen på kirkekontorene redu-
sert og annet utadrettet arbeid nedprioritert. 

Rammene oppleves altså som svært presset. Det er 
ikke rom for å foreta selv enkle reparasjoner i byg-
gene, og ekstra, men nødvendige, utgifter som kom-
mer i løpet av året vil bidra til et merforbruk det ikke 
har vært mulig å ta høyde for innenfor rammene.

DRIFT
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Fremtidige utfordringer
Etter å ha gjennomført en betydelig gjennomgang 
av virksomheten med prioritering av oppgaver blir 
den største utfordringen fremover å kunne tilby god 
kvalitet og tilstrekkelige kirkelige tjenester til kom-
munens innbyggere. Videre er det en stor utfordring 
å ta vare på byggene og minimalisere framtidige 
skader. Dette er ikke mulig uten økte midler, og det 
er derfor fare for at dagens tilgjengelige ressurser 

til vedlikehold og oppfølging av byggene på relativt 
kort sikt vil kunne føre til større skader og betydelige 
kostnader.

INVESTERING

Diverse prosjekt
Investering på 0,2 mill. kroner per år er tenkt brukt til 
nødvendige tiltak ved kirkebyggene. I 2014 er beho-
vet 0,4 mill. kroner. Dette er knyttet til utbedring av 
tilgjengelighet for funksjonshemmede, samt innkjøp 
av nylig utgitt salmebok. 

Kirkegårdsutvidelser
Som nevnt ved fl ere tidligere budsjettbehandlinger 
er det behov for utvidelse av kapasiteten ved fl ere 
av kirkegårdene i kommunen. Det ble i 2013 avsatt 
3,4 mill. kroner som første trinn i dette arbeidet. Ny 
hovedgravplass må være ferdig senest i 2017 når 
Tøndergård gravlund er forventet full. Det må derfor 
tas høyde for utgifter til regulering, ervervelse og 
opparbeidelse av en ny gravplass med nødvendig 
infrastruktur.

Totalkostnad for en ny hovedgravplass vil bli minst 
30,0 mill. kroner. Det må derfor allerede i denne 
planperioden avsettes midler til planlegging og 
grunnerverv. Det ligger derfor inne 8,0 mill. kroner i 
2016. Dette med tanke på areal i Årølia, nordøst for 
Røbekk kirkegård.

Menighetshus Røbekk, vei og parkeringsplass
Menighetshus på Røbekk er nå ferdig prosjektert 
på skissenivå og arbeidet med innsamling av mid-
ler er i gang. Hoveddelen av investeringen vil ligge 
til lokalmenigheten, og kommunen bidrar i første 
omgang med grunnkostnader til opparbeidelse av ny 
tilkomstvei og parkeringsplass for kirken og menig-
hetshuset. Når huset er ferdig vil det innebære at 
den nye bydelen i Molde øst får et forsamlingslokale 
og møteplass som kan benyttes av fl ere enn Kirken. 
Slik kommunens økonomiske situasjon er, er det ikke 
rom for å gjennomføre dette i 2014, slik det tidligere 
var antydet. Midlene forskyves derfor til 2016.

Nytt orgel Røvik kirke
Det ble bevilget midler til formålet allerede i 2008. I 
god tro har kirkevergen agert ut i fra at bevilgningen 
fortsatt sto ved lag. Det er innleid konsulent som 
arbeider med planlegging av det nye orgelet, og det 
tenkes innkjøp og installering av nytt orgel i 2014. 
Det bevilges 2,5 mill. kroner i 2014.

Kommentar til investeringer

Diverse prosjekt kirkelig fellesråd 5009    400   200   200   200 

Kirkegårdutvidelser 5609      8 000  

Nytt orgel i Røvik kirke NY 2 500   2 500    

Veg og parkeringsplass til nytt
menighetshus på Røbekk 5003 3 000     1 000  

Sum investeringer     2 900   200   9 200   200 

  Prosjekt opprinnelig justert 2014 2015 2016 2017
   Totalramme  Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
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24.  Fond
I samsvar med de kommunale regnskapsforskrifte-
ne, er Molde kommunes fondsavsetninger delt opp 
i fi re kategorier; bundne driftsfond, bundne inves-
teringsfond, ubundne investeringsfond og disposi-
sjonsfond.

Avsetninger til bundet driftsfond og bundet inves-
teringsfond gjøres i de tilfeller hvor kommunen 

ikke fritt kan bestemme bruken av midlene, mens 
avsetninger på ubundet investeringsfond og disposi-
sjonsfond gjelder kommunens egne frie midler hvor 
den selv bestemmer bruken.

Spesifi sert oppgave over avsatte fondsmidler går 
fram av sist avlagte regnskap for året 2012 og viser 
følgende utvikling de senere år:

Endring i fondskapital i perioden 2009 - 2013

Saldoen i fondskapital (investering) skjedde i første 
rekke i 2007 og skyldes salg av aksjer i Istad AS til 
Moldekraft AS.

Disposisjonsfond    12 000   10 000   37   250 

Bundet driftsfond   15 142   12 800   17 200   23 281   22 500 

Ubundne investeringsfond   96 114   96 000   95 000   101 269   113 000 

Bundne investeringsfond   4 735   4 700   2 000   2 900   2 900 

Sum fondskapital   115 991   125 500   124 200   127 487   138 650 

Fondsmidler   2009 2010 2011 2012 2013
    Regnskap Anslag

Hele 1.000

Endring i fondskapital i budsjett og økonomiplan 2014 - 2017

Det er en målsetting å gjenopprette et disposisjons-
fond som bufferfond. Dette skal sikre kommunen i 
forhold til uforutsette endringer i fi nansforvaltningen. 
Hensikten med dette er å skjerme tjenesteproduk-
sjonen for disse svingningene. Eventuelle felles 
merinntekter/sparte driftsutgifter bør overføres til 
dette bufferfondet. Dekning underskudd fra 2011 

og disponeringer i budsjettet for 2012 har redusert 
saldoen ved årsskiftet 31.12.2012 til tilnærmet null.
 
Kommunens fond representerer den handlefrihet 
kommunen har blant annet til å ta fi nansiell risiko. 

Disposisjonsfond 250  13 172 12 657 16 280 42 359

Bundne driftsfond 22 500     22 500

Ubundne investeringsfond 113 000 -8 000 -8 000 -500 -500 96 000

Bundne investeringsfond 2 900     2 900

Sum  138 650   -8 000   5 172   12 157   15 780   163 759 

Fondsmidler 2013 2014 2015 2016 2017 2017
  Saldo ved utgangen av Bruk/avsetn. Saldo ved ugangen av

Hele 1.000
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25.  Budsjettskjema 1A

Skatt på inntekt og formue  604 524 847   639 067 000   676 330 000 

Ordinært rammetilskudd  510 136 679   525 312 000   544 846 000 

Skatt på eiendom  62 655 279   70 205 000   77 786 000 

Andre direkte eller indirekte skatter  26 548   20 000   20 000 

Andre generelle statstilskudd  49 900 096   51 897 000   70 475 000 

Sum frie disponible inntekter  1 227 243 448   1 286 501 000   1 369 457 000 
Renteinntekter og utbytte  16 998 342   13 593 000   5 389 000 

Gevinst fi nansielle instrumenter (omløpsmidler)  6 889 909   3 300 000   3 850 000 

Renteutg.,provisjoner og andre fi n.utg.  48 097 174   46 794 000   45 925 000 

Tap fi nansielle instrumenter (omløpsmidler)            

Avdrag på lån  63 038 527   62 871 000   69 561 000 

Netto fi nansinnt./utg.  -87 247 449   -92 772 000   -106 247 000 
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk  4 569 012   4 572 000   1 336 000 

Til ubundne avsetninger -     182 000      

Til bundne avsetninger  8 829 298   20 000   20 000 

Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk              

Bruk av ubundne avsetninger  9 969 000   3 000      

Bruk av bundne avsetninger  4 886 150   497 000   507 000 

Netto avsetninger  1 456 841   -4 274 000   -849 000 
Overført til investeringsbudsjettet  7 640 277   28 114 000    

Til fordeling drift  1 133 812 563   1 161 341 000   1 262 361 000 

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)  1 132 554 930   1 161 341 000   1 262 361 000 

Mer/mindreforbruk  1 257 633   0     0 

  Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014
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Driftsinntekter   
Brukerbetalinger  71 980 570   73 842 900   77 572 000 

Andre salgs- og leieinntekter  68 842 872   69 952 120   80 547 000 

Overføringer med krav til motytelse  257 336 143   230 215 970   229 101 000 

Rammetilskudd  510 136 679   525 312 000   544 846 000 

Andre statlige overføringer  49 900 096   51 897 000   70 475 000 

Andre overføringer  13 937 688   29 545 000   1 400 000 

Skatt på inntekt og formue  604 524 847   639 067 000   676 330 000 

Eiendomsskatt  62 655 279   70 205 000   77 786 000 

Andre direkte og indirekte skatter  26 548   20 000   20 000 

Sum driftsinntekter  1 639 340 721   1 690 056 990   1 758 077 000 
Driftsutgifter   
Lønnsutgifter  877 819 874   877 074 970   911 684 000 

Sosiale utgifter  215 257 268   241 116 000   257 942 000 

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon  173 629 582   155 488 020   163 964 000 

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon  143 815 744   168 448 000   158 839 000 

Overføringer  178 434 178   175 146 000   219 444 000 

Avskrivninger  24 234 109          

Fordelte utgifter  -44 748 321   -52 426 000   -60 842 000 

Sum driftsutgifter  1 568 442 434   1 564 846 990   1 651 031 000 
Brutto driftsresultat  70 898 287   125 210 000   107 046 000 
Finansinntekter   
Renteinntekter og utbytte  16 998 342   13 593 000   5 389 000 

Gevinst på fi nansielle instrumenter (omløpsmidler)  6 889 909   3 300 000   3 850 000 

Mottatte avdrag på utlån  265 131   450 000   550 000 

Sum eksterne fi nansinntekter  24 153 382   17 343 000   9 789 000 
Finansutgifter   
Renteutgifter og låneomkostninger  48 097 174   46 794 000   45 925 000 

Tap på fi nansielle instrumenter (omløpsmidler)              

Avdrag på lån  63 038 527   62 871 000   69 561 000 

Utlån  709 008   500 000   500 000 

Sum eksterne fi nansutgifter  111 844 709   110 165 000   115 986 000 
Resultat eksterne fi nanstransaksjoner  -87 691 326   -92 822 000   -106 197 000 
Motpost avskrivninger  24 234 109   -     -   

Netto driftsresultat  7 441 069   32 388 000   849 000 
Interne fi nanstransaksjoner   
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk            

Bruk av disposisjonsfond  9 969 000   3 000     

Bruk av bundne fond  4 886 150   497 000   507 000 

Bruk av likviditetsreserve               

Sum bruk av avsetninger  14 855 150   500 000   507 000 
Overført til investeringsregnskapet  7 640 277   28 114 000     

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk  4 569 012   4 572 000   1 336 000 

Avsatt til disposisjonsfond       182 000      

Avsatt til bundne fond  8 829 298   20 000   20 000 

Avsatt til likviditetsreserven               

Sum avsetninger  21 038 587   32 888 000   1 356 000 
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk  1 257 633  0    0   

  Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

26.  Hovedoversikt driftsbudsjett
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27.  Budsjettskjema 2A

Investeringer i anleggsmidler  114 543 555   91 450 000   70 618 000 

Utlån og forskutteringer  26 408 514   45 500 000   58 000 000 

Avdrag på lån  9 698 038         

Dekning av tidligere års udekket  4 488 226           

Avsetninger  8 393 407   28 114 000     

Årets fi nansieringsbehov  163 531 740   165 064 000   128 618 000 
Finansiert slik:   
Bruk av lånemidler  124 122 884   100 650 000   113 124 000 

Inntekter fra salg av anleggsmidler  8 842 884   20 000 000      

Tilskudd til investeringer             

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner  14 422 845   15 800 000   7 494 000 

Andre inntekter  129 225           

Sum ekstern fi nansiering  147 517 837   136 450 000   120 618 000 
Overført fra driftsbudsjettet  7 640 277   28 114 000      

Bruk av tidligere års udisponert              

Bruk av avsetninger  1 517 316   500 000   8 000 000 

Sum fi nansiering  156 675 430   165 064 000   128 618 000 
Udekket/udisponert  -6 856 310   0    0   

  Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014
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28.  Hovedoversikt investeringsbudsjett

Inntekter   
Salg av driftsmidler og fast eiendom  8 842 884   20 000 000  

Andre salgsinntekter  129 225   

Overføringer med krav til motytelse  4 724 807   15 800 000   7 494 000 

Statlige overføringer   

Andre overføringer   

Renteinntekter og utbytte   

Sum inntekter  13 696 915   35 800 000   7 494 000 
Utgifter   
Lønnsutgifter   

Sosiale utgifter   

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon  104 285 615   84 350 000   70 118 000 

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon   

Overføringer  9 521 079   7 100 000   500 000 

Renteutgifter og omkostninger  803 720   

Fordelte utgifter  -66 859   

Sum utgifter  114 543 555   91 450 000   70 618 000 
Finanstransaksjoner   
Avdrag på lån  9 698 038   -     -   

Utlån  25 530 510   45 000 000   57 500 000 

Kjøp av aksjer og andeler  878 004   500 000   500 000 

Dekning av tidligere års udekket  4 488 226   

Avsatt til ubundne investeringsfond  7 138 807   28 114 000  

Avsatt til bundne investeringsfond  1 254 600   

Avsatt til likviditetsreserve   

Sum fi nansieringstransaksjoner  48 988 185   73 614 000   58 000 000 
Finansieringsbehov  149 834 825   129 264 000   121 124 000 
Dekket slik:   
Bruk av lån  124 122 884   100 650 000   113 124 000 

Salg av aksjer og andeler   

Mottatte avdrag på utlån  9 698 038   

Overført fra driftsbudsjettet  7 640 277   28 114 000  

Bruk av tidligere års udisponert   

Bruk av disposisjonsfond   

Bruk av bundne driftsfond   

Bruk av ubundne investeringsfond  878 004   500 000   8 000 000 

Bruk av bundne investeringsfond  639 312   

Bruk av likviditetsreserve   

Sum fi nansiering  142 978 514   129 264 000   121 124 000 
Udekket/udisponert  -6 856 310  0 0

  Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014
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29. Anskaffelse og anvendelse av midler

Anskaffelse av midler   
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)  1 639 340 721   1 690 056 990   1 758 077 000 

Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)  13 696 915   35 800 000   7 494 000 

Innbetalinger ved eksterne fi nanstransaksjoner  157 974 304   117 993 000   122 913 000 

Sum anskaffelse av midler  1 811 011 941   1 843 849 990   1 888 484 000 
Anvendelse av midler   
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)  1 544 208 325   1 536 176 990   1 615 699 000 

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)  113 739 835   91 450 000   70 618 000 

Utbetaling ved eksterne fi nanstransaksjoner  148 754 981   155 665 000   173 986 000 

Sum anvendelse av midler  1 806 703 141   1 783 291 990   1 860 303 000 
Anskaffelse - anvendelse av midler  4 308 800   60 558 000   28 181 000 
Endring i ubrukte lånemidler  12 030 953   

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift   

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest   

Endring i arbeidskapital  16 339 753   60 558 000   28 181 000 
Avsetninger og bruk av avsetninger   
Avsetninger  27 537 576   32 888 000   1 356 000 

Bruk av avsetninger  16 372 466   1 000 000   8 507 000 

Til avsetning senere år  6 856 310   

Netto avsetninger  4 308 800   31 888 000   -7 151 000 
Int. overføringer og fordelinger   

Interne inntekter mv  84 639 082   87 343 000   68 589 000 

Interne utgifter mv  84 639 082   87 343 000   68 589 000 

Netto interne overføringer 0 0 0

  Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014
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30.  Kommunens garantiansvar

Molde Barnehager BA  10 143 

Indremisjonens Barnehage  9 2013

Studentsamskipnaden - Anestua barnehage  2 559 2026

Molde og Omegns pensjonistboliger  780 

Sum Husbanken  13 491 
Sekken Museumslag  300 

Romsdalsmuseet  771 

Sportsklubben Rival  1 179 2021

Sportsklubben Træff  1 060 2017

Sum Sparebank 1 SMN  3 310 
Skålahallen BA  660 2023

Sum Sparebanken Møre  660 
Molde Hestesportklubb  785 2028

Sum Handelsbanken  785 
Tøndergård skole  1 209 2026

Molde Kino AS  16 920 2036

Træffhallen AS  35 400 2046

Træffhallen AS  5 500 2013

Akerhallen AS  11 571 2046

Sum KLP Kommunekreditt  70 600 
AS Regionteatret i Møre og Romsdal/Molde International Jazz Festival  32 760 2051

Stiftelsen Molde International Jazz Festival  12 240 2052

Molde Kulturbygg AS  64 000 2050

Sum Kommunalbanken AS  109 000 
Totalsum   197 846 

   31. des. 2012 Utløper år
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Vedtak
1. Molde kommunestyre slutter seg til formannska-

pets forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan 
for perioden 2014 – 2017.

Endringer i forhold til rådmannens skisse:

Mindreinntekt 2014: Eiendomsskatt 13,0 mill kroner
Inndekking:
• reduksjon netto driftsresultat: 4,7 mill kroner
• økte skjønnsmidler:  2,2 mill kroner
• lavere rentebane  5,0 mill kroner
• rammereduksjon D&F  0,5 mill kroner
• rammereduksjon P&U  0,5 mill kroner
• tiltak funksjonshemmede  0,6 mill kroner
  = 13,5 mill kroner

som benyttes til:
• leirskole:  0,2 mill kroner
• kompetanseutvikling lærere  0,2 mill kroner
• Hjelset Servicesenter  0,1 mill kroner
  = 0,5 mill kroner

Økonomiplan 2015, 2016 og 2017 driftsrammer:
Investeringer i IKT skal gi en samlet årlig produk-
tivitetsvekst på 0,5 % for 2015, 2016 og 2017. 
Rådmannen fordeler produktivitetsforbedringene 
på aktuelle avdelinger/enheter:

• bedret driftsbalanse 2015:  6,0 mill kroner
• bedret driftsbalanse 2016:  12,0 mill kroner
• bedret driftsbalanse 2017:  18,0 mill kroner

Investeringer:
Skole:
Vågsetra: Nybygg/rehabilitering innenfor en 
totalramme på 100 mill kroner Sellanrå fase 3: 
Samlet ramme 35 mill kroner

Sentrumstiltak:
Det settes av 5. mill til planlegging og prosjekte-
ring av Sjøfronten i 2014, og 30 mill legges inn 
for 2015 i økonomiplanen.

Delfi nansiering av investeringer skal skje ved 
salg av eiendommer som ikke benyttes av kom-
munen. Rådmann bes legge frem en egen sak 
på aktuelle salgsobjekter.

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

3. Det skal skrives ut eiendomsskatt på all fast 
eiendom i Molde kommune for 2014, jf. eien-
domsskatteloven § 2 og § 3a. Eiendomsskatten 

beregnes etter 3,6 promille av skattetakstgrunn-
laget. Det anvendes ikke bunnfradrag i 2014. 
Vedtekter for eiendomsskatt i Molde kommune 
ble vedtatt 28. november 2002.Disse gjelder
fortsatt med endringer i k-sak 85/06, 122/07 og 
138/12. Eiendomsskatten for 2014 blir krevd inn i 
4 terminer jf. § 25 i eiendomsskatteloven. 

I medhold av § 8A-4 i eiendomsskatteloven, 
vedtok Molde kommunestyre ved behandling av 
økonomiplan 2013 – 2016, å foreta kontormes-
sig oppjustering av skattetakstgrunnlaget med 
10,0 pst. i 2013, 2014, 2015 og 2016, i stedet 
for omtaksering. Justeringen ble gjennomført 
i 2013. Vedtaket i økonomiplanen følges opp i 
2014 og skattetakstgrunnlaget økes med 10,0 
pst. i forhold til 2013

4. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjet-
tendringer mellom enhetene i kurante saker. 
Dette innbefatter blant annet endringer i oppga-
vefordeling, fordeling av bevilgningen på felles 
lønnsreservepott i samsvar med nye lønnsavtaler 
godkjent av formannskapet, fordeling av andre 
fellesutgifter hvor fordeling ned på den enkelte 
enhet ikke er kjent ved utarbeidelsen av budsjet-
tet, endringer i rammetimetall mellom de ulike 
skolene som følge av naturlige endringer innen-
for en politisk defi nert totalramme og fl ytting av 
tjenestetilbud fra en enhet i Molde kommune til 
en annen.

5. Igangsetting av nye investeringsprosjekt, eller ut-
videlser av allerede igangsatte prosjekt, skal ikke 
skje før nødvendige avklaringer og utredninger er 
foretatt, og nødvendige politiske vedtak er fattet. 
Igangsetting skal så skje på bakgrunn av skriftlig 
bestilling fra rådmannen ved kommunalsjef for 
plan og utvikling.

6. Rammene for driftsmessig samhandling mellom 
Molde kommune (morselskapet) og de kommu-
nale foretakene blir som beskrevet i budsjettdo-
kumentets kapittel 19 - 22.

7. Molde kommune tar opp lån på 340,1 mill. 
kroner til fi nansiering av budsjetterte investerin-
ger i henhold til vedlagte spesifi kasjoner. Lånet 
fordeler seg slik: morselskapet: 63,1 mill. kroner, 
Molde Eiendom KF - formålsbygg: 168,0 mill. 
kroner, Molde Eiendom KF – utleieboliger: 44,0 
mill. kroner, Molde Vann og Avløp KF: 63,9 mill. 
kroner og Moldebadet KF: 1,1 mill. kroner. Lånet 
forutsettes avdratt over investeringenes levetid. 
Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låne-

30.  Politisk behandling med vedlegg
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opptaket, herunder akseptere lånevilkårene.

8. I tillegg til låneopptak i pkt. 7, tar Molde kommu-
ne opp startlån i Husbanken på 50,0 mill. kroner 
for videreutlån. Vilkår følger av Husbankens 
regler for slike lån.

9. Med mindre annet følger av statlige direktiver 
med videre, skal kommunens avgifter, betalings-
satser, og gebyrer for 2014 normalt indeksregu-
leres i forhold til forventet lønns- og prisvekst.

10. Ordførerens godtgjørelse for 2014 settes til 11 G. 
Godtgjørelse til varaordfører settes til 50,0 pst. 
av ordførerens godtgjørelse.

Verbalforslag:
Realisering av de 16 sykehjemsplassene ved Røbekk 
omsorgssenter som foreslås lagt ned, skal ikke 
gjennomføres før beboerne har fått plass ved andre 
sykehjem.

Behandling
Følgende dokumenter var sendt kommunestyret 
med e-post i forkant av møtet:

• Uttalelser fra Eldrerådet – 18.11.2013 og 
2.12.2013

• Uttalelse fra Rådet for funksjonshemmede – 
9.12.2013

• 
Ordføreren opplyste om at det var mottatt under-
skriftslister i forhold til Sellanrå skole og Røbekk 
omsorgssenter.

Frank Ove Sæther (AP) fremmet følgende forslag:
1. Molde kommunestyre slutter seg til rådman-

nens budsjettskisse med de korreksjoner som 
går fram av det vedlegget rådmannen la fram i 
formannskapets budsjettmøte 19.11. og med de 
endringer som framkommer av kommunestyrets 
behandling og vedtak.

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

3. Eiendomsskatten vedtas som rådmannens 
endrede forslag lagt fram i formannskapets møte 
19.11.

4. -10. som formannskapets innstilling.

Arbeiderpartiet foreslår dessuten følgende endringer i 
formannskapets innstilling:

1. Skoleområdet
a) Styrking av barne- og ungdomsskolen 2,5 mill
b) Frukt og grønt ved skoler med 
 ungdomstrinn  0,5 mill
c) Kompetanseutvikling lærere  0,5 mill

2. Pleie- og omsorg 
a) Styrking av hjemmesjukepleien  1,5 mill
b) Fortsatt drift av Røbekk sjukeheim  8,0 mill
c) Tiltak funksjonshemmede  0,6 mill

3. Molde bydrift
a) Utvidet gatebelysning  0,2 mill

4. Kulturområdet
a) Kulturskoletimen i skole/SFO
beholdes  0,4 mill

Sum økte utgifter  14,2 mill

Inndekning
1. Økt eiendomsskatt – 4,2 promille  13,0 mill
2. Konsekvensen av endret statsbudsjett  1,2 mill
Sum økte inntekter  14,2 mill

Økonomiplanen 2015, 2016 og 2017, driftsrammer
Som rådmannens forslag

Investeringsbudsjettet
Som rådmannens forslag. Følgende større prosjekter 
søkes igangsatt i 2014: Renovering av Vågsetra skole, 
renovering av Sellanrå skole fase 3 og Kulturskolen. 
Ramme for hver enkelt prosjekt fastsettes ved be-
handlingen av byggesakene i kommunestyret.

Olbjørn Kvernberg (V) fremmet følgende fellesforslag fr V, 
H og KRF:

Sentrumstiltak
Det settes av 5. mill til planlegging og prosjektering 
av Sjøfronten i 2014, og 30 mill legges inn for 2014 i 
økonomiplanen.
Ola Fremo (SV) tiltrådte møtet 14:30. 47 voterende.

Margareth Hoff Berg (FRP) fremmet følgende forslag:

Verbalforslag:
Kommunestyret forventer at oversendelsesforslaget 
fra junimøtet om konkurranseutsetting av tjenester 
blir fulgt opp av rådmannen, og blir lagt frem for 
politisk behandling første halvår 2014.

Forventet bedret driftsbalanse skal utelukkende gå 
til arbeidet om å redusere eiendomsskatten i kom-
mende økonomi- og budsjettbehandlinger.

Kommende investeringer:
Kulturskole
Ny kulturskole tas ut av investeringsplanen for 2014-
2017.

Vågsetra skole
Investeringsbudsjett for 2014-2017 legges inn som 
rådmannens forslag med 135 mill i årene
2014-2015.
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Sjøfronten trinn 1
Kommunestyret tar til etterretning at drifts- og inves-
teringsnivået er for høyt, og av den grunn kan ikke 
sjøfront prioriteres i denne økonomiplanen.

Torgunn Johanne Nerland (KRF) fremmet følgende forslag:

Verbalforslag:
Realisering av de 16 sykehjemsplassene ved Røbekk 
omsorgssenter som foreslås lagt ned , skal ikke 
gjennomføres før beboerne har fått plass ved andre 
sykehjem.

Drift:
Kultur og nærmiljø (Veøy) videreføres med dekning 
av skyss (båt og buss) med kr 100.000,- i budsjettet 
for 2014.

Inndekning: Tas fra økt overføring fra saten på 1,8 
mill.

Gerda Tolaas (SP) fremmet følgende forslag:
I forhold til formannskapets innstilling foreslås føl-
gende endringer for 2014:

Investeringer
Vågsetra: Nybygg/rehabilitering innenfor en totalram-
me på 135 mill kroner.
Sjøfronten trinn 1 utsettes.
Kulturskolen utsettes.

Inger Mette Hogstad (SV) fremmet følgende forslag:
Rådmannens skisse fremmes, med følgende endrin-
ger for 2014:

Økte rammer
Skoleområdet styrkes med totalt  7,0 mill
 - Som benyttes til å øke antall lærer-
   stillinger (7 stk)  5,5 mill
 - Styrke svømmeundervisningen  0,2 mill
 - Opprettholde leirskoletilbudet  0,2 mill
 - Frukt og grønt i ungdomsskolene  0,5 mill
 - Etterutdanning lærere  0,6 mill
 Molde bydrift styrkes med  0,3 mill
 for å sikre gatebelysning også om nettene i 
 ukedagene, samt forsvarlig brøyting og strøing
 av gang- og sykkelveger.
Sum økte utgifter  7,3 mill

Økt handlingsrom/inntekt
Endret rentebane gir innsparing  5,0 mill
Redusert netto driftsresultat  2,3 mill
Sum økt handlingsrom/inndekning  7,3 mill

Kåre Ellingsgård (AP) bad om punktvis votering over 
AP’s fremsatte forslag til styrking av driften.

Votering:
SV’s fremsatte forslag tok utgangspunkt i rådman-
nens skisse med ytterligere utgiftsøkninger.

Det ble votert samlet over SV’s fremsatte forslag 
som falt med 3 mot 44 stemmer.

Det ble deretter votert over innstillingens punkt 3. Eien-
domsskatt:

Det ble votert alternativt mellom innstillingens punkt 
3 og AP’s fremsatte forslag punkt 3 der førstnevnte 
ble vedtatt med 35 mot 12 stemmer.

Innstillingens punkt 1 - drift
AP’s fremsatte forslag til styrking av Skoleområdet 
falt med 12 mot 35 stemmer.
AP’s fremsatte forslag til styrking av Pleie- og om-
sorg falt med 12 mot 35 stemmer.
AP’s fremsatte forslag til styrking av Molde bydrift 
falt med 12 mot 35 stemmer.
AP’s fremsatte forslag til styrking av Kulturområdet 
falt med 12 mot 35 stemmer.

KRF’s fremsatte forslag til videreføring Kultur og 
Nærmiljø falt med 8 mot 39 stemmer.

Det ble deretter votert samlet over innstillingens 
punkt 1 til og med siste kulepunkt Hjelset
Servicesenter som ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 1 Økonomiplan 2015, 2016 og 
207 driftsrammer ble vedtatt med 35 mot 12 stem-
mer.

Innstillingens punkt 1 - Investeringer
Vågsetra
Det ble votert alternativt mellom innstillingen og FRP 
og SP’s fremsatte forslag, som i realitet var likely-
dende, der førstnevnte ble vedtatt med 27 mot 20 
stemmer.

Sellanrå
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sentrumstiltak
Det ble votert alternativt mellom innstillingen og V, H 
og KRF’s fremsatte fellesforslag der sistnevnte ble 
vedtatt med 27 mot 20 stemmer.

Votering over FRP og SP’s fremsatte forslag bortfalt 
derved.

Kulturskole
FRP og SP’s fremsatte forslag om utsettelse av kul-
turskolen falt med 8 mot 39 stemmer.
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Verbalforslag:
FRP’s fremsatte forslag falt med 5 mot 42 stemmer.
KRF’s fremsatte forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 2 og 4-10 ble enstemmig ved-
tatt.

Det ble deretter votert samlet over innstillingen med 
ovennevnte endringer som ble vedtatt med
44 mot 3 stemmer.

Eva Marie Grimsmo (KRF) fratrådte møtet 16:30. 46 
voterende.

Eva Britt Mauseth (H) fratrådte møtet 17:00.
Jonfi nn Fløtre (H) tiltrådte møtet 17:00. 46 vote-
rende.
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Uttalelse
1. Det framgår i skissen at Røbekk omsorgssenter 

skal fases ut i løpet av 2014, noe som fører til 
at de 24 gjenværende pasientene i løpet av året 
skal overføres til Råkhaugen eller andre tilbud. 
Dette vil være i samsvar med vedtak i kommu-
nestyret 20.06.2013 om helse- og omsorgsplan 
for Molde kommune 2013 – 2020. Der heter det 
bl.a. at «antall sykehjemsplasser skal bestå inntil 
det er opparbeidet et alternativt tilbud i form av 
døgnbemannet bofellesskap og en styrket hjem-
metjeneste».

2. Eldrerådet har tidligere vært innforstått med spe-
sialiseringen innen sykehjemstilbudet, og at det 
er en målsetting at pleietrengende skal bo lengst 
mulig i eget hjem og at sykehjemstilbudet i en 
viss utstrekning kan erstattes av bofellesskap 
med heldøgns pleie og omsorg. 

De tilbakemeldinger som rådet nå får, offi sielt fra 
brukere og pårørende og uoffi sielt fra ansatte i 
sektoren, tyder imidlertid på at det ikke vil være 
forsvarlig å redusere sykehjemstilbudet. Tvert 
imot bør tilbudet økes.  Rådet er uenig med 
politisk ledelse som mener tilbudet er forsvarlig 
og bedre enn i mange andre kommuner.  Det 
må imidlertid tas utgangspunkt i helsesituasjon 
og demografi  i Molde, at personer på 80 år og 
mer er liggende fl att i hele planperioden, men 
at gruppen 67 – 79 år er sterkt stigende i hele 
perioden, og at gruppen demente, og ikke minst 
yngre demente, er stigende. 

3. Eldrerådet er enig i at vi mangler et trinn i om-
sorgsstigen, nemlig bofellesskap med heldøgns 
pleie og omsorg. Dette som et tilbud mellom 
hjemmebasert omsorg og sykehjem.  Etter 
rådets tilbakemeldinger er det imidlertid et lite 
fåtall av dagens klientell i sykehjemmene som er 
friske nok til å overføres til bofellesskap. Dette 
tilbudet må være et godt virkemiddel for å utset-
te overføring direkte fra hjem til sykehjem. Slik 
situasjonen er, og er planlagt å skulle bli, er det 
et faktum at terskelen for å få nødvendig pleie 
og omsorg i Molde er for høy, enten det gjelder 
hjemmebasert omsorg, omsorgsbolig, framtidig 
bofellesskap, eller sykehjemsplass. Dette må det 
gjøres noe med

4. Eldrerådet mener at Røbekk omsorgssenter må 
bestå. Vi må bevare Røbekk og den fagkompe-
tansen som fi nnes der. Det bør dessuten legges 

vekt på at Røbekk omsorgssenter har stor betyd-
ning for identitet og tilhørighet både for gammel 
og ung i lokalområdet Røbekk. Alt dreier seg ikke 
om penger.

5. På noe sikt må, som nevnt, sykehjemstilbudet 
økes. Dette kan skje i Råkhaugen. Når de ek-
sterne leietakerne (Krisesenteret og funksjons-
hemmede) fl ytter ut som planlagt, må de ledige 
avdelinger/rom tas i bruk til sitt opprinnelige 
formål, nemlig sykehjem, i takt med tilgjengelige 
budsjettmidler.

6. Bevaring av Røbekk vil svekke budsjettskissen 
med vel 20 millioner kroner. Dette må inndekkes 
på en eller annen måte. Som det har vært nevnt 
i formannskapet må kommunen bestemme seg 
for hva den skal holde på med, og det er nevnt 
muligheten for å redusere investeringsbudsjet-
tet. Eiendomsskatten er den inntektsmulighet 
som kommunen selv har styringsrett over.

7. Kommunen er i en dramatisk økonomisk situa-
sjon, som krever det noen vil betrakte som dra-
matiske virkemidler for å dempe. Med utgangs-
punkt i skissens økonomiske oversikt på side 14 
og 15 vil eldrerådet foreslå at rente- og avdrag-
sutgifter reduseres med 10 % for årene 2014 
– 2017 og at lånegjelden reduseres tilsvarende, 
med tilpassing til forutsatte prosjekter. 

Dette betyr at noen prosjekter kan bli nullet 
ut og noen kan bli utsatt, i noen grad ut over 
planperioden. En slik tilpassing vil ikke være 
eldrerådets oppgave, og en vil heller ikke rekke å 
foreta den innen budsjettmøtene i år, men rådet 
forutsetter at det gjøres i en budsjettrevisjon 
snarest mulig etter nyttår. Slik vil kapitalutgiftene 
for 2014 reduseres med kroner 12.052.400,-. For 
hele planperioden til og med 2017 med kroner 
53.864.200,-.

8. Med sikte på å skape handlingsrom generelt, 
og for pleie- og omsorg og skole spesielt, vil 
eldrerådet foreslå at rådmannens forslag om 
økning av eiendomsskatten med 0,6 promille til 
4,2 promille isolert for 2014 videreføres i resten 
av planperioden. Dette i tillegg til forutsatt 10 % 
årlig økning av takstgrunnlaget.

9. b) Når de eksterne leietakerne i Råkhaugen fl yt-
ter ut tas ledige avdelinger/rom suksessivt i

10. bruk til sitt opprinnelige formål.

VEDLEGG TIL SAKSPROTOKOLL I MOLDE KOMMUNESTYRE

Saksprotokoll i Eldrerådet - 18.11.2013
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Konklusjon
a) Røbekk omsorgssenter opprettholdes som syke-

hjem med 32 sengeplasser
 
b) Når de eksterne leietakerne i Råkhaugen fl ytter 

ut tas ledige avdelinger/rom suksessivt i bruk til 
sitt opprinnelige formål.

 

c) Kapitalutgiftene for hele økonomiplanperioden 
reduseres med 10 % med tilsvarende reduksjon 
av lånegjelden. Tilpassing av prosjekter til denne 
reduserte kapitaltilgangen foretas i en budsjett-
korrigering snarest mulig på nyåret 2014.

 
d) Eiendomsskatten utskrives med 4,2 promille for 

hele økonomiplanperioden.

Uttalelse
Vi viser til vår uttalelse av 18.11.2013, bl.a. konklusjo-
nen punkt a om at Røbekk omsorgssenter opprett-
holdes som sykehjem med 32 sengeplasser, og kon-
klusjonen punkt d om at eiendomsskatten utskrives 
med 4,2 promille for hele økonomiplanperioden.

I tillegg vil eldrerådet uttale følgende til formannska-
pets innstilling av 19.11.2013:

1. Eldrerådet stiller seg tvilende til formannskapets 
innstilling om at investeringer i IKT skal gi en pro-
duktivitetsvekst på 36 millioner kroner over 3 år.

2. Eldrerådet mener at formannskapets forslag om 
salg av eiendommer for å fi nansiere sjøfronten, 
trinn 1, heller bør gå til å fi nansiere prosjekter 
innenfor Pleie og omsorg, f.eks. bofellesskap og 
Røbekk.

3. Eldrerådet stiller seg kritisk til den omfattende 
delegering til rådmannen av saker som foreslås 
under punkt 4, noe som fører til at endringer 
av viktige samfunnsoppgaver undras politisk 
behandling. 

Saksprotokoll i Eldrerådet - 02.12.2013 

Uttalelse
HAMU mener rådmannens skisse til budsjett 2014 
og økonomiplan 2014-2017 kan føre til en mer kre-
vende arbeidsdag for fl ere av kommunens ansatte. 
Vi ser at det kan være et misforhold mellom gitte 
rammer, krav, rettigheter og forventninger til tjenes-

tene. Men på tross av disse bekymringene støtter vi 
rådmannens skisse til budsjett 2014 og økonomiplan 
2014-2017.

Saksprotokoll i Hovedarbeidsmiljøutvalg - 22.11.2013 

Uttalelse
Rådet for funksjonshemmede ser alvoret i kommu-
nens vanskelige situasjon, men vil fortsatt sikre gode 
tjenester innen helse, sosial, omsorg, skole, barne-
hage og tiltak for funksjonshemmede.

Vi henstiller fortsatt til å rette fokus mot nye mulig-
heter og utvikling i den vanskelige situasjonen. Det 
er nødvendig å se nærmere på organisering, leder-
struktur og kultur, for på den måten å hente ut det 
økonomiske potensiale i myndiggjorte ledere, medar-
beidere og brukere.

Vi ber på nytt om en evaluering av Kontor for tildeling 
og koordinering i forhold til effektivitet i samhandling 
med fagmiljøene (utførerne), samt økonomi.

Rådet for funksjonshemmede merker seg med 
bekymring at Molde formannskap har, i sin innstilling 
til kommunestyret, valgt å ikke følge rådmannens 
forslag om økt inntjening på 13 millioner (eien-
domsskatt) og vil dekke inn dette beløpet med bl.a. 
rammereduksjon i Tiltak for funksjonshemmede på 
kr. 600.000. Enheten har fra før krav om rammekutt 
(IKT) – til sammen 1,5 millioner. 

Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 09.12.2013 
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Rådet ser ikke for seg hvordan en innsparing på 1,5 
millioner kan gjennomføres i en driftsenhet som fra 
før av er hardt presset økonomisk (tøffe sparekutt 
i 2013) og, uten at dette vil utarme ytterligere de 
lovpålagte oppgavene og bety kutt i viktige ikke-lov-
pålagte oppgaver knyttet til dagsentertilbudet.

På listen over inndekning av mindreinntekt er også 
foreslått rammekutt i Plan- og utvikling og Drift- og 
forvaltning på kr. 500.000.

Rådet har også merket seg situasjonen innenfor Hel-
setjenesten. Samhandlingsreformen har gitt enheten 
store utformingen ved raskere utskriving fra sykehus 
og reduserte tilbud innen rehabilitering.

I Molde kommune er det nå 6 måneders ventetid på 
fysioterapibehandling.

Tilbudet til personer med revmatiske lidelser og 
andre behov for fysioterapitjenester vil bli enda 
dårligere i 2014, ved bortfall av stillinger og varslet 
inndragning av kommunal driftshjemmel.

Dette er samfunnsmessig dyr sparing som viser seg 
i sykefravær og uførestatistikk.

Rådet krever at fysioterapitilbudet i kommunen ikke 
reduseres ytterligere og inndragning av kommunal 
driftshjemmel ikke blir effektuert.
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