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Introduksjon

Foto: Riksarkivet/Romsdalsmuseets fotoarkiv

vekt på Europa. Dette er bakgrunnen 
for at også årets årsrapport inneholder 
et eget kapittel (Kommunene og norsk 
økonomi) som til en viss grad tar for seg 
den globale påvirkningen som kom-
munesektoren er eksponert og utsatt 
for. I forhold til finanskrisen som i flere 
år har herjet i eurosonen, har Norge så 
langt fortonet seg som annerledeslan-
det med lav arbeidsledighet, vekst i 
BNP, overskudd i nasjonalregnskapet og 
penger på bok. Denne tiden kan til en 
viss grad se ut til å være over. Kom-
munesektoren i Norge opplever i dag 
en tilførsel av økonomiske ressurser fra 
statlige myndigheter som i verste fall kan 
benevnes som en form for stagnasjon 
i forhold til den betydelige realveksten 

sektoren har opplevd de senere årene. 
Selv med regjeringsskifte høsten 2013, 
ble kommuneoppgjøret i statsbudsjettet 
for 2014 et tydelig bevis på det. Behovet 
for måtehold i statsbudsjettet, har frem 
til nå vært begrunnet med forholdene 
ellers ute i Europa og verden. Faren for 
at den økonomiske elendigheten i større 
grad enn i dag vil smitte over på Norge, 
er absolutt til stede og de negative kon-
sekvensene av dette forsøker de statlige 
myndighetene å begrense gjennom å 
begrense realveksten innenfor offentlig 
sektor. Arbeidsledigheten i eurolandene 
utgjorde ved utgangen av 2013 nær 12 
pst. av arbeidsstyrken. I en slik situasjon 
bedrer det ikke landenes muligheter til å 
komme på fote igjen, at deres mest kom-

petente arbeidskraft finner en tryggere 
havn i det norske arbeidsmarkedet. 

Årsrapporten er rådmannens presenta-
sjon av kommunens offisielle regnskap 
og årsmelding for kommunestyret. 
Rapporten fungerer i tillegg som et 
informasjonsdokument for kommunens 
innbyggere, næringsliv og andre lesere 
gjennom beskrivelse av de kommunale 
enheter og oppnådde resultater i 2013. 
Årsrapporten er detaljrik og omfattende. 
Dette er gjort for at politikere, ansatte og 
innbyggere skal få en grundig og detaljert 
informasjon om kommunen både når det 
gjelder overordnede styringssystemer, 
tjenestebeskrivelser i enhetene, ressurs-
bruk og målsetninger for driften.

Årsrapporten gir det hele og fulle bildet 
av den kommunale tjenesteproduksjon 
i året i tillegg til å være en viktig brikke 
i det kommunale plansystemet. For å 
ha et strategisk blikk fremover, som er 
en av årsrapportens viktigste funksjo-
ner, er budsjettet for 2014 lagt inn som 
en sammenligningskolonne i de fleste 
regnskapstabeller. I tillegg er alle enheter 
utfordret til å skrive litt om fremtidige 
utfordringer tjenestene de leverer står 
ovenfor. I årsrapporten skal tjenestepro-
duksjon og øvrige aktiviteter i året som 
har gått evalueres i forhold til måloppnå-
else.

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

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

Rapporteringen av regnskaps- og pro-
duksjonsdata til staten (KOSTRA) hadde 
også blitt kvalitetsmessig vesentlig 
bedre dersom dataene var gjenstand 
for revisjon på linje med regnskapet for 
øvrig. Dette ville gitt et bedre og riktigere 
sammenligningsgrunnlag kommunene 
imellom.Foto: Riksarkivet/Romsdalsmuseets fotoarkiv
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Årsrapporten gir en beskrivelse av hva Molde kommune produserte og leverte  
av tjenester i 2013. Årsrapporten beskriver også ressursbruk, kvalitet og omfang  
av disse tjenestene. Brukerperspektivet vil alltid ha hovedfokus når kommunale  
tjenester produkseres. I dette ligger ønsket om å tydeliggjøre at kommunen er  
til for å dekke innbyggernes primære behov for ulike tjenester.

Kommunens grunnleggende organisa-
sjonsfilosofi - ROSE-filosofien «lever» 
i organisasjonen. Denne filosofien står 
for Respekt, Omsorg og Samarbeid som 
samlet skal bidra til Effektivitet. Innfelt i 
de overordnede mål og strategier i kom-
munens kommuneplan, som ble revidert 
i løpet av året, er det en uttalt målsetting 
at kommunen innen år 2020 skal ha et 
innbyggertall på 30.000. Per 31. desem-
ber 2013 var innbyggertallet 26.048. 
Som regionssenter, er Molde kommune 
avhengig av et sterkt omland. Veksten 
forventes derfor ikke å skje gjennom 
konkurranse med kommunens nabokom-
muner i forhold til bosetning og innbyg-
gervekst. I kampen om innbyggere 
konkurrerer Molde med hovedstaden og 
de største norske byene. Det er fra disse 
sentraene kommunen må hente den 
nødvendige og kompetente arbeidskraf-

ten som skal videreutvikle kommunen og 
regionen og skape fremtidig økonomisk 
og sosial bærekraft. 

I 2013 ble 300 års sykehushistorie 
markert gjennom ulike arrangementer i 
byen samtidig som boken «Sykehusbyen 
Molde 1713 – 2013 år» ble utgitt. Når te-
maet som er valgt for årets årsrapport er 
folkehelse, er det naturlig også å knytte 
båndene til nettopp dette jubileet og de 
lange tradisjonene som byen står for 
innenfor dette området. Det skal heller 
ikke legges skjul på at den fremtidige ut-
viklingen innen sykehusområdet har stått 
særdeles høyt på den politiske agendaen 
særlig i de senere år. Folkevalgte og 
innbyggere i Molderegionen og Kristian-
sundsregionen venter i spenning på hvor 
et kommende felles sykehus geografisk 
skal plasseres. Når Molde kommune 

fikk sin bystatus i 1742, var vedtaket om 
etableringen av «Reknes Hospital for 
spedalske» fattet allerede 29 år tidligere, 
når byen ennå var et lite ladested.  Sam-
handlingsreformen som fikk sin oppstart 
i 2012, har indirekte som formål å bedre 
folkehelsen. Dette skal skje blant annet 
gjennom at helseforetakene og primær-
kommunene får insitamenter til å gjøre 
en innsats i det helseforebyggende arbei-
det for derigjennom å begrense utgifter 
til sykdomsbehandling. God helse er der-
for et særdeles viktig satsingsområde for 
Molde kommune noe som synliggjøres 
gjennom billedbruken i årets  årsrapport.

Som alle andre norske kommuner, er 
også Molde kommune og landet som 
helhet særdeles påvirket av det som 
skjer ute i den store verden med særlig 

Foto: Romsdalsmuseets fotoarkiv
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Kontrollutvalget
5 representanter

Formannskapet
13 representanter

Drifts- og forvaltningsutvalget
11 representanter

Plan- og utviklingsutvalget
11 representanter

Molde eldreråd
7 representanter

Rådet for funksjonshemmede
9 representanter

Ungdomsrådet
7 representanter

Rådmann

Avdelinger og enheter

5 stabsavdelinger

37 enheter

Molde Eiendom KF
daglig leder
Åsmund Vestad

Molde Vann og Avløp KF
daglig leder
Bjarte Koppen

Moldebadet KF
daglig leder
Eva Kristin Ødegård

Molde Havnevesen KF
daglig leder
Olav Akselvoll

Interkommunale selskap

Molde og Romsdal Havn IKS

Romsdalshalvøya Interkommunale  
Renovasjonsselskap IKS

Krisesenteret for Molde og Omegn IKS

GassROR IKS 

IKA Møre og Romsdal IKS

Aksjeselskap (100 pst. eide)

Romsdal Parkering AS

Molde Kino AS

Gotfred Lies plass 1 AS

Gotfred Lies plass 1 Omsorgsboliger AS

Molde Bompengeselskap AS

Interkommunale samarbeid

Tøndergård skole

Romsdal Interkommunale Utvalg mot  
Akutt Forurensning (RIUA)

Kommunerevisjonsdistrikt 2

Kommunestyret

47 representanter

Ordfører

 Antall møter  Antall saker 
Kommunestyret 9 123
Formannskapet 18 156
Plan- og utviklingsutvalget 18 124
Drifts- og forvaltningsutvalget 9 70
Rådet for funksjonshemmede 8 28
Molde eldreråd 9 30
Hovedarbeidsmiljøutvalget 4 15
Ungdomsrådet 10 55
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n konsernkartn konsernet

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

Kommunale foretak
Kommunestyret i Molde har fire ulike 
kommunale foretak. Molde Eiendom 
KF, som ble slått sammen med Molde 
Utleieboliger KF i 2013, har ansvaret 
for drift og vedlikehold av kommunens 
formålsbygg samt ansvaret for å dekke 
kommunens behov for boliger til ulike 
målgrupper. Molde Vann og Avløp KF 
har ansvaret for kommunens selvkost-
områder på vann- og avløpsområdet i 
tillegg til å levere enkelte tjenester til 
kommuneorganisasjonen. Moldebadet 
KF drifter kommunens badeland, som 
er et tilbud til skoler, organisert idrett, 
andre organisasjoner og private. Molde 
Havnevesen KF er et eiendomsselskap 
uten egne ansatte etter at kommunen 
var med å etablere et eget interkommu-
nalt selskap.

Kommunale aksjeselskap
Molde Kino AS er organisert som et eget 
aksjeselskap med kommunen som eier. 
Kinoen var tidligere en del av kommu-
nens kulturtjeneste. Romsdal Parkering 
AS er kommunens heleide aksjeselskap 
med ansvar for innkreving av parke-
ringsavgifter på områder som ikke er i 
kommunalt eie. Gotfred Lies plass 1 AS 
er et heleid kommunalt selskap som eier 
Gotfred Lies plass 4. Dette bygget benyt-
tes i hovedsak av kommunale enheter. 
Gotfred Lies plass 1 Omsorgsboliger A/S 
er som navnet tilsier kommunalt eide om-
sorgsboliger. Molde Bompengeselskap 
AS med virksomhet knyttet til «Bypakke 
Molde», ble av kommunestyret vedtatt 
opprettet i møte den 24. april 2013.

Interkommunale selskap
Renovasjonsselskapet (RIR) favner de 
fleste av Romsdalskommunene hva 
gjelder innsamling og håndtering av avfall. 
Krisesenteret for Molde og Omegn IKS 
har tilhold i Molde kommune. GassROR 
IKS er et tiltaksrettet regionsselskap 
finansiert av deltagende kommuner med 
hovedvekt på et betydelig økonomisk 
bidrag fra Aukra kommune knyttet til 
eiendomsskatt fra Ormen-anlegget. IKA 
Møre og Romsdal IKS er et interkommu-
nalt arkiv som leverer ulike arkivtjenester 
til deltagende kommuner. Molde og 
Romsdal Havn IKS tar seg av havnefunk-
sjonene til deltakerkommunene.

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

Andre selskap
Molde Kommunale Pensjonskasse ble 
etablert 1. januar 2008. Organisasjons-
formen er nokså lik en stiftelse med 
eget styre og kassen er underlagt kon-
troll av Finanstilsynet. Kirkelig fellesråd 
har egen omtale senere i dokumentet 
og det henvises til denne. Oversikt over 
kommunens ulike legater er også omtalt 
avslutningsvis i dette dokumentet. 
Molde kommune har også eierinteres-
ser i mange andre aksjeselskaper, 
stiftelser og andre selskapsformer uten 
at dette inngår i konsernet Molde kom-
mune. Alle kommunens eierskap i ulike 
virksomheter, drøftes i kommunens 
eierskapsmelding. Ingen av disse inngår 
i konsernet Molde kommune.

Sysselsatte med Molde kommune  
som arbeidsgiver

Sysselsatte i Molde med annen 
arbeidsgiver

Sysselsatte i Molde

88,3%

11,7%

* Tall for innpendling og utpendling for 2013 er ikke tilgjengelig før i juni.

 2010 2011 2012 2013

Folketall 31.12. 25 089 25 488 25 936 26 048
Folketilvekst 294 399 448 112
Folketilvekst i pst. 1,2 1,6 1,7 0,4
Fødte 269 292 269 289
Døde 209 202 179 221
Fødselsoverskudd 60 90 90 68
Barn/unge 0 - 19 år 6 208 6 277 6 326 6 305
Barn/unge 0 - 19 år i pst. 24,7 24,6 24,4 24,2
Innflytting 1 010 1 016 1 119 992
Utflytting 1 012 1 026 1 072 1 131
Innvandring 375 429 409 323
Utvandring 141 110 103 138
Innpendling* 5 218 5 327 5 396 
Utpendling* 1 968 2 064 2 043 

Nøkkeltall Molde kommune

Foruten morselskapet, består Molde kommune organisasjonsmessig av forskjellige 
selskapsformer som naturlig inngår i konsernet som et tilskudd til kommunens egne 
tjenesteleveranser.
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Sekken oppvekstsenter
rektor 
Vigdis Nordgård 

Kleive oppvekstsenter
rektor
Ellen Bergh

Sellanrå skole
rektor 
Kjell Petter Stene 

Langmyra skole
rektor
Margaret Sivertsen Mørk 

Vågsetra barne- og  
ungdomsskole
rektor
Terje Røvik 

Kvam skole
rektor
Kristin Vee

Nordbyen skole
rektor
Marianne Oma

Kviltorp skole
rektor
Liv Brakstad

Bolsøya skole
rektor 
Rannveig Sollid

Bergmo ungdomsskole
rektor
Frank Ove Sæther

Skjevik barne- og  
ungdomsskole
rektor 
Inger Lise Eidhammer 

Bekkevoll ungdomsskole
rektor
Sissel Nerland 

Molde voksenopplærings-
senter
rektor
Borghild Drejer

Langmyra og Banehaugen 
barnehager
styrer
Ellen Lyngvær Hjelset

Hatlelia og Barnas Hus 
barnehager
styrer
May Britt Raknes

Hjelset barnehage
styrer 
Liv Irene Vestvold

Hauglegda og  
Øvre Bergmo barnehager
styrer
Greta Kristensen

Kvam og St. Sunniva  
barnehager
styrer
Mari Lund Johannessen

Kleive omsorgssenter
Skåla omsorgssenter
distriktsleder
Tanja Thalen

Tiltak funksjonshemmede
enhetsleder
Bente Hegdal

Brann- og rednings-
tjenesten
brannsjef
Alf Magne Smørholm

Byggesak og geodata
fungerende enhetsleder
Tommy Haugan

Molde bydrift
enhetsleder
Jan Ulvund

Kulturtjenesten
kultursjef
Jan Olav Szontheimer

Kulturskolen
rektor
Ingvild Aas

Bergmo omsorgssenter
distriktsleder
Hilde Oppigård

Røbekk omsorgssenter
distriktsleder
Kristin Eidem

Lillekollen barnehage
styrer
Kristine Klokk

Kirkebakken omsorgs-
senter
distriktsleder
Siri Haukaas

Råkhaugen omsorgs-
senter
driftsleder
Kristin Eidem

Glomstua omsorgssenter
distriktsleder
Corinna Stene

Helsetjenesten
helsesjef
Henning Fosse

Sosialtjenesten NAV  
Molde
enhetsleder
Anne Jorunn Vågen

Barneverntjenesten
enhetsleder
Tone Haukebø Silseth

Ressurstjenesten
enhetsleder
Inge Baadnes

Molde asylmottak
enhetsleder
Morten Myking

Rådmann
Arne Sverre Dahl

Drifts- og forvaltnings-
avdelingen
kommunalsjef
Magne Orten

Plan- og utviklings- 
avdelingen
kommunalsjef
Eirik Heggemsnes

Personal- og organisasjons-
avdelingen
personal- og organisasjonssjef
Mette Holand

Økonomiavdelingen
økonomisjef
Kurt Magne Thrana

Informasjons- og  
serviceavdelingen
informasjons- og servicesjef
Hilde Johansen
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Bemanning
   Ansatte Årsverk
 2013  2 023 1 642
 2012  2 052 1 659
 2011  2 019 1 619
 2010  1 938 1 565

Merforbruk/mindreforbruk  (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik i kr.
 2013 1 214 792 1 201 540 -13 252
 2012 1 151 390 1 145 561 -5 827
 2011 1 060 818 1 045 177 -15 641
 2010 889 052 874 256 -14 796

2011 2012 2013 Budsjett
2014

Driftsutgifter/driftsinntekter     (mill. kr.)

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

1 407 -346 1 528 -376 1 622 -4051 644 -429

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2013 1,1 % 1,1 % 6,0 % 8,2 %
 2012 1,2 % 2,0 % 6,3 % 9,5 %
 2011 1,2 % 3,0 % 5,5 % 9,7 %
 2010 1,2 % 3,2 % 5,9 % 10,4 %

-49%

-14%

-37%

81%6%
13%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Fordeling av hovedtall

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

Hovedtall samlet for avdelinger og enheter

* Frem til og med 2013 har fagseksjonene, inkludert områdets felles budsjettmidler, blitt trukket ut fra plan- 
og utviklingsavdelingen og lagt inn under fagområdene skole, barnehage og pleie og omsorg. Fra budsjettåret 
2014 er fagseksjonene lagt inn i plan og utviklingsavdelingen, mens de ufordelte budsjettmidlene fortsatt 
ligger under det respektive fagområdet.

 Regnskap Budsjett Avvik Budsjett  
 2013 2013  2014

Drifts- og forvaltningsavd. inkl. rådmannen 38 811 37 853 -958 43 277 
Plan- og utviklingsavdelingen * 10 462 11 007 545 18 262 
Personal- og organisasjonsavdelingen 19 193 19 560 367 19 563 
Økonomiavdelingen 12 327 12 442 115 11 650 
Informasjons- og serviceavdelingen 4 023 4 252 229 4 194 
Skoleområdet* 237 772 240 456 2 684 232 545 
Molde voksenopplæringssenter 8 281 8 355 74  8 333  
Barnehageområdet* 159 800 166 073 6 273 175 828 
Barneverntjenesten 26 243 26 053 -190 26 476 
Sosialtjenesten NAV Molde 72 692 66 395 -6 297 69 490 
Ressurstjenesten 11 932 11 632 -300 9 888 
Molde asylmottak 568 -193 -761 -193 
Helsetjenesten 58 603 58 693 90 58 896 
Pleie- og omsorgsområdet* 342 364 326 634 -15 730 330 399 
Tiltak funksjonshemmede 134 517 134 234 -283 139 391 
Brann- og redningstjenesten 20 225 18 832 -1 393 18 707 
Byggesak og geodata -870 1 074 1 944 666 
Molde bydrift 11 945 12 513 568 9 614 
Kulturtjenesten 36 690 36 380 -310 31 669 
Kulturskolen 9 214 9 295 81 8 914
Netto avdelinger/enheter 1 214 792 1 201 540 -13 252 1 217 569

Regnskapsresultat (udisponert)

0 1 258 -19 872-4 56912 072

(i 1.000 kr.)

2010 2011 2012 2013

Avvik samlet for avdelinger  
og enheter

0

-5 827 -13 252-15 641-14 796

(i 1.000 kr.)

2010 2011 2012 2013

Tallenes tale for 2013 er klar. Kommunens økonomiske rammer var dette året ikke 
tilstrekkelige til å dekke de løpende utgiftene. Samtidig fortsatte den positive  
utviklingen relatert til sykefraværet. 

Målekort

* Indikatorene under samfunnsutvikler er presentert i målekortet til den enkelte enhet.
** Her presenteres samlet resultat av alle brukerundersøkelsene. De andre indikatorene blir presentert i  
 målekortet til den enkelte enhet.

Økonomi: Det regnskapsmessige mer-
forbruket på 19,9 mill. kroner i forhold 
til revidert budsjett, skyldes et samlet 
merforbruk fra avdelinger og enheter 
i året på 13,3 mill. kroner. De største 
negative avvikene er innenfor pleie- og 
omsorgstjenestene og sosialtjenesten.  
Det finansielle området bidrar også med 
en mindreinntekt på 6,6 mill. kroner. 
Samlede pensjonskostnader fra kom-
munens tre pensjonsleverandører, ble 
3,0 mill. kroner høyere enn budsjettert. 
Økning i skatteinntektene på 1,4 mill. 
kroner medførte trekk i rammetilskuddet 
på 4,1 mill. kroner. Integreringstilskudd 
flyktninger ble 3,7 mill. kroner lavere 
enn budsjettert mens tildelingen av 
skjønnsmidler fra fylkesmannen sviktet 
med hele 2,2 mill. kroner. Avkastning av 
ekstern forvaltning ble på hele 9,7 pst. 
noe som er 1,2 mill. kroner høyere enn 
et optimistisk revidert budsjett. Et svært 
lavt gjennomsnittlig rentenivå gjennom 
året kombinert med bedre likviditet enn 
budsjettert medførte anslagsvis 1,9 mill. 
kroner i reduserte netto renteutgifter. 
Forøvrig forekommer det flere positive 
og negative avvik som er av mer beskje-
den karakter men som samlet gjør at 
det negative avviket på finans blir på 6,6 
mill. kroner.

Sykefravær: Både korttids- og landtids-
fraværet er de siste årene gradvis redu-
sert. Kommunens tiltak innen «Sammen 
om en bedre kommune»- prosjektet 
har hatt en positiv effekt. At politikere, 
tillitsvalgte og administrasjon sammen 
har arbeidet systematisk og målrettet på 
denne oppgaven har gitt gode resultater. 
Tiltak har vært; reduksjon av feriefravær 
og mønsterfravær, kultur- og holdnings-
endringer, bedre bruk av arbeidsgivers 
styringsrett og medbestemmelse og 
bedre samhandling med NAV og bedrifts-
helsetjenesten. Prosjektet tar i 2014 nytt 
innhold og da settes fokus på «Sammen 
om en bedre helse». AMU på hver en-
het har ansvar for å følge opp vedtatte 
retningslinjer.

Medarbeidere: Det foreligger ingen må-
ling i 2013, men det har pågått kontinu-
erlig arbeid med å følge opp resultatet 
etter målingen i 2012. Neste måling i 
2014 vil vise om tiltakene har hatt effekt.

Brukere: Å gi best mulige tjenester til 
brukerne, er kommunens hovedopp-
gave. All aktivitet gjøres i lys av dette 
fokuset. Den daglige, direkte tilbake-
meldingen fra brukerne, er av uvurderlig 
verdi for å kunne justere tjenesteproduk-
sjonen etter behovet, og på beste måte 

Balansert avviksforklaring

Symbolforklaring
Symbolene runding, trekant og skrå fir-
kant er brukt for å kunne lese resultate-
ne uavhengig av farge. For hver indikator 
må det defineres når oppnådd resultat 
skal vise grønt, gult eller rødt.

Målinger og resultat skal gjenspeile hva 
som er oppnådd i forhold til visjon, mål 
og strategier. Målekortet er bygd opp 
elektronisk i et eget verktøy for balan-
sert målstyring i tråd med ny kommune-
plan. Viktige endringer fra 2012 er nye 
hovedmålområder, at bruker- og medar-
beiderundersøkelser vurderes etter lik 

målsetting, og at flere nye indikatorer er 
kommet til. Det nye elektroniske måle-
kortet åpner for innleggelse av tiltaks-
planer og å foreta enkle ROS-analyser. 
Balansert målstyring er 1 av 4 moduler i 
det helhetlige kvalitetsstyringssystemet 
Rettesnora.

  Mål 2010 2011 2012 2013

Samfunnsutvikler *     
Tjenesteleverandør **     
- Brukerundersøkelse 4,5 4,6 4,6 4,5 4,8
Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 10,4 % 9,7 % 9,5 % 8,2 %
- Medarbeidertilfredshet 4,5 4,5 - 4,5 
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -1,7 % -1,5 % -0,5 % -1,1 %

Netto driftsresultat i pst.  
av brutto driftsinntekter

0 0,5 -0,3-1,02,7

(i 1.000 kr.)

2010 2011 2012 2013

Mål: 3 %

Mål oppnådd - ønsket mål

Mål ikke helt oppnådd - akseptabelt/godt nok

Mål ikke oppnådd - under det akseptable
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 2010 2011 2012 2013
Økonomi 
Netto lånegjeld i pst. av brutto driftsinntekter, konsern 116,5 116,6 117,2 123,0
Netto driftsresultat, konsern, i 1.000 kroner  56 964   471   14 746   -1 873 
Disposisjonsfond i pst. av brutto driftsinntekter, konsern 1,1 1,2 0,7 0,8
Mva-kompensasjon påløpt i innvesteringsregnskapet, i pst. av brutto driftsintekter 2,6 1,1 0,9 1,1
Eiendomsskatt i pst. av brutto driftsinntekter 3,1 3,1 3,4 3,5
Grunnskole    
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring i pst. 98,9 99,1 99,4 98,8
Elever per kommunal skole, antall personer 265 243 237 233
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 39,2 39,1 40,4 40,3
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning i pst.  87,5   87,5   85,1   - 
Barnehage    
Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2) 4,9 4,9 4,9 5,4
Andel barn 1 - 5 år med barnehageplass i pst. 95,1 95,0 94,9 95,4
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning i pst. 27,0 29,1 30,4 28,0
Barnevern    
Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder i pst. 30,9 34,1 18,2 25,6
Stillinger med fagutdanning per 1.000 barn 0 - 17 år 2,4 2,9 2,7 3,0
Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan i pst. 84,0 97,0 98,0 93,0
Pleie og omsorg    
Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning i pst. 71,0 72,0 72,0 72,0
Andel plasser i skjermet enhet for aldresdemente i pst. 14,2 14,3 13,8 13,0
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig av befolkning 80+ i pst. 23,0 23,0 23,0 25,0
Sosialtjenesten    
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18 - 24 år i måneder 5,4 5,1 4,2 4,1
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25 - 66 år i måneder 6,0 5,3 5,4 5,3
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer 273 228 213 192
Mottakere av introduksjonsstønad i pst. av antall innbyggere 0,3 0,4 0,4 0,5
Kultur og nærmiljø    
Netto driftsutgifter kultursektoren i pst. av kommunens totale netto driftsutgifter 4,2 4,5 4,5 4,1
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i  kommunens musikk- og kulturskole,  
av antall barn i alderen 6 - 15 år i pst. 19,8 21,7 20,9 19,3
Leke- og rekreasjonsareal per 1.000 innbyggere i dekar 17 16 16 16
Andel innvilgede dispensasjonssøknader for nybygg i 100-meters beltet langs saltvann  100 82 100 100
Administrasjon    
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i pst. av totale netto driftsutgifter, konsern 12,4 8,2 8,2 6,8
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist, kalenderdager - 28 21 77
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist, kalenderdager 38 29 35 147

 2011 2012 2013
Skatt på inntekt og formue (inkl. naturressursskatt)  
i pst. av brutto driftsinntekter 30,8 % 31,4 % 31,4 %

Statlig rammeoverføring i pst. av brutto driftsinntekter 25,6 % 26,4 % 25,4 %

Andre statlige tilskudd til driftsformål i pst. av  
brutto driftsinntekter 2,4 % 2,6 % 2,9 %

Eiendomsskatt i pst. av brutto driftsinntekter 3,0 % 3,3 % 3,4 %

Salgs- og leieinntekter i pst. av brutto driftsinntekter 15,9 % 15,5 % 16,0 %

Andre driftsinntekter i pst. av brutto driftsinntekter 22,3 % 20,8 % 20,9 %

Brutto driftsinntekter fordelt på inntektskilder,  
konsern i 2013

Kommunebarometer (KOSTRA)

Brutto driftsutgifter fordelt på tjenester, 
konsern i 2013

 2011  2012  2013

Administrasjon og styring 6,2 % 6,1 % 5,2 %

Barnehager 10,9 % 10,9 % 11,2 %

Grunnskoleopplæring 20,6 % 19,4 % 17,8 %

Helse og omsorg 32,1 % 35,1 % 35,6 %

Sosialtjenesten 5,8 % 6,1 % 7,1 %

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

Vann, avløp og renovasjon 5,5 % 4,6 % 4,7 %

Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø 1,2 % 1,2 % 1,2 %

Kultur 5,1 % 4,8 % 4,8 %

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

Samferdsel 2,7 % 2,5 % 2,5 %

Bolig 1,3 % 1,2 % 1,6 %

Næring 0,7 % 0,6 % 0,4 %

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

Interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid)  -   - 0,2 %

Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 2,8 % 2,6 % 2,7 %

ut fra det stramme rammer gir mulighet 
til. Det er gjennomført brukerunder-
søkelser innen barnehagetjenesten, 
arbeidstreningstiltak i ressurstjenesten, 
kulturskolen, feiing og tilsyn. I tillegg er 
det gjennomført en intern undersøkelse 
vedrørende stab/støtte-tjenester. Et 
gjennomsnitt av alle disse viser resulta-
tet 4,8.

Kommunens resultater er stort sett som 
landssnittet.

Det er også gjennomført elevundersø-
kelse på 7. og 10. trinn i grunnskolen, 
og noen skoler har også gjennomført 
foreldreundersøkelser, men ingen skole-
resultat er foreløpig offentliggjort. 

Brukerundersøkelsene gir en annen type 
dokumentasjon enn muntlig tilbakemel-
ding, og resultatene brukes som grunn-
lag for å iverksette spesifikke tiltak der 
det trengs mest. Ved neste undersøkel-
se vil det komme frem om tiltakene har 

ført til mer tilfredshet blant brukerne, 
eller om det fortsatt trengs justeringer. 
Brukerne skal oppleve nytte ved å svare 
på undersøkelsene ved at de opplever 
forbedringer. Da vil de ønske å svare når 
slike undersøkelser kommer. 

Innen skoler og barnehager fungerer 
samarbeidsutvalg som brukerutvalg. 
Det vurderes nå å etablere brukerutvalg 
innen pleie og omsorg.   
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Fordeling utgifter og inntekter (KOSTRA)
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Årsrapporten er rådmannens presenta-
sjon av kommunens offisielle regnskap 
og årsmelding for kommunestyret. I års-
rapporten redegjøres det for omfanget, 
kompleksiteten og oppnådde resultater i 
den kommunale tjenesteproduksjonen. I 
2013 ble det i konsernet utført 1.748 års-
verk, en nedgang på 7 årsverk fra 2012. 
Regnskapsresultatet viser et under-
skudd på 19,9 mill. kroner. Merforbruket 
innen helse og omsorg ble på 15,7 mill. 
kroner. Nedgangen i sykefraværet fort-
satte og samlet sykefravær ble på 8,2 
pst., mot 9,5 pst. i 2012.

Det ble gjennomført omfattende tiltak 
i tjenesteproduksjonen for å tilpasse 
aktiviteten til de økonomiske rammene. 
Regnskapsresultatet for 2013 viser til 
tross for dette et underskudd på 19,9 
mill. kroner mot et overskudd på 1,3 
mill. kroner i 2012. Netto driftsresultat 
viser -5,3 mill. kroner (-0,3 pst. av totale 
driftsinntekter) for 2013, mens det for 
2012 var 7,4 mill. kroner. Netto driftsre-
sultat er den primære indikatoren for 
økonomisk balanse i kommunesektoren. 
Netto driftsresultat bør utgjøre minst 3,0 
pst. av totale driftsinntekter dersom for-
muen skal bevares. Det vil si at Molde 
kommune burde hatt et positivt netto 
driftsresultat på vel 52,7 mill. kroner i 
2013. Driftsregnskapet viser et samlet 
merforbruk i de tjenesteproduserende 
enhetene på 13,3 mill. kroner, eller 
0,8 pst. av de samlede driftsutgiftene. 
Kommunen har ikke reserver til å møte 
uforutsigbare svingninger på inntekts- 
og utgiftssidene og er svært renteutsatt. 
Derfor må aktivitets- og tjenestetilbudet 
ytterligere tilpasses inntektsrammene 
og krevende prioriteringer må gjøres 
innenfor og mellom tjenesteområder 
som allerede er under sterkt press.

Avvikene i forhold til budsjett blir forklart 
mer utdypende i tilknytning til den 
enkelte enhet. Det er imidlertid relativt 
små avvik for de fleste av enhetene. De 
gjennomførte tiltakene har hatt virkning 
som forutsatt og viser god økonomisty-
ring. To av de «tunge» tjenesteområ-
dene hadde et vesentlig mindreforbruk i 
2013. Dette gjelder tjeneområdene skole 
og barnehage som hadde et minderefor-
bruk på henholdsvis 2,8 mill. kroner og 
6,3 mill. kroner. Fortsatt representerer 
finansieringsordningen for ikke-kom-
munale barnehager stor usikkerhet og 
fordrer at kommunen har god styring 
med driften av egne barnehager.

Kommunestyret vedtok i juni 2013 
revidert helse- og omsorgsplan for 2013 
- 2020 med rullering av handlingsplanen 
for omsorgstjenesten i kommunen. 

Det er betydelige endringer som nå 
gjennomføres med blant annet spesia-
lisering av institusjonstilbudet, oppbyg-
ging av tilbudet med omsorgsboliger 
med heldøgns bemanning og styrking 
av hjemmetjenesten. Omstillingsutgifter 
påløper inntil omleggingen er gjen-
nomført. Omleggingen er i tråd med 
samhandlingsreformens målsetting. 
Reformen skal gjennomføres gradvis 
i årene 2012 - 2016. Molde kommune 
har fortsatt utfordringer med å gi alle 
utskrivningsklare pasienter fra spesia-
listhelsetjenesten et kommunalt tilbud 
fra fastsatt utskrivningsdato. Tallet på 
utskrivningsklare pasienter økte med vel 
30 pst. i forhold til året før og det var et 
betydelig overbelegg ved institusjonene. 
Merforbruket innen pleie og omsorg ble 
samlet på 15,7 mill. kroner.

Sosialtjenesten NAV har også et stort 
merforbruk i 2013 på 6,3 mill. kroner. 
Hovedårsaken til avviket er økningen i 
utbetalingene av økonomisk sosialhjelp 
og påløpte husleiekostnader.

IKT er grunnleggende for å kunne drive 
et kontinuerlig forbedringsarbeid. For 
å styrke satsingen og samordninga på 
IKT-området, vedtok Molde kommune 
å etablere ROR-IKT i samarbeid med 
kommunene Aukra, Midsund, Rauma 
og Vestnes fra årsskiftet 2013/2014. 
Økende grad av digitalisering bidrar til at 
nye muligheter åpner seg i samhandlin-
gen mellom kommunen og brukerne av 
kommunens tjenester. I «Sammen om 
en bedre kommune»-prosjektet setter 
kommunen blant annet fokus på innova-
sjon og utvikling av velferdsteknologi. 
Nye verktøy tas i bruk. Molde kom-
mune har valgt Lean, et forbedrings-
verktøy med fokus på effektivisering av 
arbeidsprosessene gjennom å eliminere 
«sløsing», det vil si å fjerne arbeidspro-
sesser som ikke bidrar til verdiskapning 
slik at ressursene brukes mer optimalt. 
Vilje og evne til omstilling er grunnleg-
gende i dette arbeidet.  

Takk til kommunestyrets medlemmer, 
tillitsvalgte og alle medarbeiderne i  
Molde kommune for samarbeidet  
i 2013.

 
 

Arne Sverre Dahl
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Som ordfører har jeg klare ambisjoner på 
vegne av kommunen. Jeg ønsker å bidra 
til en positiv samfunnsutvikling for hele 
Molderegionen. Jeg ønsket meg en kom-
mune som aldri glemmer at innbyggerne 
er våre oppdragsgivere, at all vår innsats 
og alle våre ressurser - både politisk og 
administrativt - skal benyttes til å gi innbyg-
gerne og næringslivet gode tjenester med 
optimal tilpasning til den enkeltes behov. 
Som ordfører er jeg ombud for innbyg-
gerne, men i den daglige utfordringen for 
å tilrettelegge for skreddersydde tjenester, 
må det samtidig arbeides for en langsik-
tig, bærekraftig samfunnsutvikling. Min 
oppgave er å sikre at kommunen både har 
fokus på de daglige driftsutfordringene 
og samtidig prioriterer de mer langsiktige 
samfunnsutfordringene. Hvordan tilret-
telegger vi for at unge mennesker ønsker 
å bosette seg i kommunen? Hva skal til 
for at velutdannede mennesker velger 
seg Molde i konkurranse med våre urbane 
storbyer i Norge eller i utlandet? Hvordan 
skal vi posisjonere oss i forhold til den 
globale urbaniserings- og akademiserings-
trenden? 

I 2013 vedtok vi en ny helse- og om-
sorgsplan, «Lengst mulig i eget hjem». 
Utfordringsbildet er behovet for mer 
spesialiserte tjenester, bedre kompetanse 
innenfor habilitering/rehabilitering og flere 
tilgjengelige korttids sykehjemsplasser. 
Kommunen har over flere år opplevd et 
sterkt press på sykehjemsplasser og ser 
nå at det må satses mer på hjemmeba-
sert omsorg og på omsorgsboliger med 
heldøgns bemanning. Denne omstillingen 
er meget krevende for alle parter; de pleie-
trengende, deres pårørende og de ansatte. 
Samtidig koster en slik omstilling økte 
driftsrammer i omstillingsperioden. For 
2013 har denne nødvendige omorganise-
ringen vært medvirkende til et merforbruk 
på 16 mill. kroner. Molde kommune må 
forvente merkostnader innenfor pleie- og 
omsorgssektoren også i 2014. 

I 2013 hadde Molde en befolkningsvekst 
på 112 nye innbyggere (+0,4 pst.), herav et 
fødselsoverskudd på 68. Dette er en klart 
svakere befolkningsvekst enn de siste 
2 årene. Vi trenger flere unge, velutdan-
nede innbyggere som kan videreutvikle 
kommunen. En kontrollert innbyggervekst 
er helt nødvendig for å sikre bærekraft 
gjennom en god aldersmessig balanse. 
For å nå målet må vi aktivt legge tilrette 
for et variert boligtilbud for mennesker i 
alle livsfaser. Det må til enhver tid finnes 
ferdig regulerte og byggeklare boligfelt for 
eneboliger, rekkehus og leiligheter i alle 
prisklasser, og det må finnes tilbud både 
for kjøp og leie.

Den svake befolkningsveksten i Molde 
kommer til tross for at næringslivet i kom-
munen er i en god utvikling med vekst i 
antall sysselsatte. NHO rangerer hvert år 
arbeidsmarkedsregioner og kommuner i 
forhold til blant annet næringslivets vekst-
kraft og lønnsomhet. Molderegionen ble i 
2013 rangert som nr. 15 av 83 regioner, og 
Molde kommune forbedret sin konkur-
ransekraft fra nr. 53 i 2012 til nr. 28 i 2013 
blant alle landets kommuner. Arbeids-
plassdekningen i Molde er på 124 pst., 
det vil si at kommunen tilbyr 3.400 flere 
arbeidsplasser enn antall sysselsatte bo-
satt i Molde. Konkret betyr dette at Molde 
muliggjør en positiv befolkningsutvikling 
for hele regionen.

Dagens samferdselsløsninger må utvikles 
videre. Innfartsvegen fra øst er allerede 
sprengt, og i rushtidstrafikken morgen og 
ettermiddag er det lange køer. Molde kom-
munestyre gjorde i 2013 et prinsippvedtak 
om bruk av bompenger til finansiering av 
veg-, kollektiv- og trafikksikkerhetstiltak. 
Byens samferdselsutfordringer kan ikke 
bare løses gjennom en oppgradering av 
veisystemet, men må samtidig løses 
gjennom økt satsing på kollektivtransport 
og gang- og sykkelveger. Arbeidet med å 
realisere Langfjordtunnelen og Møreaksen 
må videreføres og intensiveres for å skape 
en enda mer robust bo- og arbeidsmar-
kedsregion. 

I en nylig publisert undersøkelse i regi at 
Sentio kommer Molde meget godt ut når 
det gjelder politikernes vilje og evne til å 
lytte på innbyggernes ønsker og innbygger-
nes tillit til sine politikere. Jeg mener den 
politiske kulturen i Molde er god. Vi har en 
god tradisjon for saklige politiske diskusjo-
ner med respekt for uenighet og et avklart 
samarbeid mellom politikk og administra-
sjon. Molde kommune skal være preget 
av en åpenhetskultur, også i saker som 
oppleves som krevende.   

Molde kommune har tatt i bruk forbe-
dringsfilosofien Lean for å sikre at kom-
munens ressurser benyttes på en optimal 
måte. Jeg vil takke alle ansatte for et godt 
samarbeid og vil rose rådmannen og hans 
stab for målrettet arbeid for stadige forbe-
dringer og effektiviseringer innenfor hele 
kommunens virksomhet.

 

Torgeir Dahl
ordfører

n ordførerens kommentar n rådmannens kommentar



Helse skapes ikke først og 
fremst på sykehus og lege-
kontorer, men på alle de  
arenaer der mennesker  
lever og virker.

Tilbake til innhold / meny Tilbake til innhold / meny



18
19

Tilbake til innhold / meny Tilbake til innhold / meny

Visjonen kan knyttes til ordspill i mange 
sammenhenger innenfor kommunens 
tjenesteproduksjon og øvrige virke. Den 
rager øverst i kommunens styrings-
system og gir retning til vedtatte mål, 
strategier og planer.

Et godt kvalitets- og styringssystem er med på å 
sikre at overordnede mål og planer iverksettes, 
rapporteres og følges opp.

Målinger viser at Molde kommunes 
tjenesteproduksjon på mange måter er 
gjennomsnittlig eller ca. som landssnit-
tet også i 2013, men tildeling av diverse 
priser de siste årene (bl.a. bosettings-
prisen, fyrtårnkulturskole og Farmand-
prisen) viser at kommunen «stikker seg 
ut» på en positiv måte og får godt om- 
dømme på enkeltområder.
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n kommunens styringsredskap

Kommuneplanen er nå revidert og 
vedtatt i kommunestyret i sak 53/13. 
Arbeidet startet opp i forbindelse med 
kommunestyrets dialogmøter i 2010. 
Strukturen for mål og strategier har vært 
gjennom en omarbeiding i en prosess 

der formannskapet, ansatte i administra-
sjonen og tillitsvalgte har vært involvert. 
I tillegg til de normale høringsinstan-
sene, ble planen også sendt til høring 
hos nabokommunene. Hovedmålene 
er utledet av kommunens rolle som 

samfunnsutvikler, tjenesteleverandør, 
arbeidsgiver, og rollen som vedrører 
økonomi og organisasjon. Målstruktur i 
Kommuneplanen 2013 – 2022, medfø-
rer en betydelig endring i kommunens 
målekort.

Kommunen som samfunnsutvikler 
Molde kommune skal være pådriver for 
vekst og samarbeid i regionen

• Utvikling av infrastruktur og sam- 
 ferdsel skal komme hele regionen  
 til gode.

• Det må utvikles et godt kollektivtilbud 
 i kommunen og i regionen.

• Interkommunalt samarbeid skal  
 videreutvikles.

• Ved en eventuell sammenslåing av  
 kommuner i regionen, skal kom- 
 munen medvirke positivt til dette.

• Spesialisthelsetjenesten i regionen  
 skal styrkes ved at det blir bygget nytt  
 sykehus i Molde.

• Det skal fra kommunens side med- 
 virkes til at det utvikles en felles plan- 
 strategi i regionen. 
 
Molde kommune skal ha vekst og utvikling 
i hele kommunen

• Høgskolens posisjon må sikres og  
 videreutvikles.

• Kommunens sterke innslag av  
 industri-, teknologi-, og andre kompe- 
 tansearbeidsplasser må tas vare på  
 og forsterkes.

• I utviklingen av arbeidsplasser  
 må det legges vekt på at arbeids- 
 markedet i kommunen blir allsidig  
 og med bred kompetanse.

• Veksten i kommunen skal skje slik  
 at innbyggertallet i 2020 passerer  
 30.000.

• Det må fremskaffes tilstrekkelig antall  
 tomter til bolig- og næringsformål.

• Lokalsamfunnene skal være leve- 
 dyktige og ha et aktivt landbruk.

• Sentrumsutviklingen skal legge vekt  
 på å skape et aktivt sentrumsmiljø. 
 
Molde kommune skal drive et aktivt  
folkehelsearbeid

• Natur-, energi- og miljøpolitikken skal  
 utvikles og styrkes.

• Det skal tilrettelegges for frivillighet.

• Innbyggerne skal sikres trygge om- 
 givelser og gode levekår.

• Beredskapshensyn skal inn i all  
 kommunal planlegging.

• Alle skal kunne ferdes trygt i  
 trafikken. 

• Det skal legges til rette for et aktivt  
 kultur-, idretts-, og friluftsliv.

• Universell utforming skal ligge til  
 grunn for all kommunal virksomhet.

• Ungdomstiltak i kommunen skal  
 styrkes.

• Alle skal ha et godt sted å bo, og det  
 skal være et variert botilbud.

Kommunen som tjenesteleverandør 
Molde kommune skal levere gode  
tjenester til sine innbyggere

• Grunnskolen i Molde skal være blant  
 de 10 beste i landet.

• Det skal være tilbud om barnehage- 
 plass til alle som har behov.

• Hjemmetjenester og heldøgns  

Kommuneplanens samfunnsdel

Hovedmålområde, hovedmål og strategier

Molde kommune har et elektronisk 
kvalitetsstyringssystem som skal ivareta 
kravet om internkontroll og kvalitetskrav 
som lover, forskrifter og egne standar-
der stiller. Rettesnora består av fire 
moduler; kvalitetsdokumentasjon, av-
vikshåndtering og forbedringstiltak, risi-
kostyring og balansert målstyring(BMS). 
Det er selskapet KvalitetsLosen AS som 
leverer de 3 førstnevnte modulene. 
EVRY AS leverer BMS-verktøyet som er 
basert på SharePoint-teknologi. 

Det er lagt vekt på å fremme kultur 
for kvalitetsutvikling ved aktiv bruk av 
modulene.

Kvalitetsdokumentasjon 
Denne modulen inneholder dokumenta-
sjon på hvordan kommunen planlegger, 
dokumenterer, organiserer, utøver og 
vedlikeholder sine tjenester i henhold til 
gitte myndighetskrav og interne standar-
der og prosedyrer. De dokumenter som 
finnes i denne modulen, skal til enhver 
tid være oppdaterte og gjeldende, noe 
som tilsier et kontinuerlig vedlikeholds-
arbeid. Noen tjenesteområder er gode 
på dette, men i mange enheter har ved-
likeholdsarbeidet ikke vært tilstrekkelig 
prioritert i 2013. Flere tjenester mangler 
også en del dokumentasjon.  Bibliotek-
strukturen har siste årene blitt oppfattet 
som noe uryddig, og i 2013 startet et 
arbeid med å få bibliotekstrukturen mer 

uavhengig av hvordan tjenestene er 
organisert, og uavhengig av endringer i 
målstruktur (kommuneplanen). Modulen 
er et internt system som er lett tilgjen-
gelig for alle kommunens ansatte.

Avvikshåndtering og forbedringstiltak 
Avvik forteller om uønskede hendelser 
som avviker fra myndighetskrav eller 
kommunens egne standarder. Rappor-
tering av avvik, merknader og person-
skader gjøres i den hensikt at det skal 
føre til forbedringer ved å sette inn tiltak 
som medfører at uønskede hendelser 
ikke skal skje igjen. Flere ledere bruker 
avviksrapportering som grunnlag for 
kontinuerlig forbedringsarbeid i sine 
enheter. Avvikene meldes elektronisk og 
behandles i linjen av de enkelte enheter. 
Det har vært en tiltagende bruk av av-
vikssystemet i 2013 (ca. 1.800 meldte 
avvik i 2012 og 2.500 i 2013), men sett i 
forhold til kommunens størrelse burde 
avviksmeldingene vært flere. Dette 
indikerer at systemet ennå ikke er til-
strekkelig tatt i bruk. Denne modulen er 
også lett tilgjengelig for alle kommunens 
ansatte.

Risikostyring 
Det er mulighet for å ta i bruk modulen 
for risikoanalyse/risikostyring i den nye 
versjonen av Rettesnora. Foreløpig er 
dette stilt i bero. Det må fremskaffes 
en bedre oversikt over hva aktuelle en-

heter allerede benytter av denne typen 
verktøy.

Balansert målstyring 
Balansert målstyring tilsier at målinger 
og rapporteringer innenfor ulike fokus-
områder skal sees i en sammenheng. 
Dette gjelder økonomi, sykefravær og 
bruker- og medarbeiderundersøkelser 
i tillegg til flere andre indikatorer som 
viser viktige styringsdata, og som kan 
påvirkes/forbedres ved iverksetting av 
ulike tiltak. 

I september 2013 ble det nye BMS-
verktøyet ferdig og tatt i bruk. Det er ut-
formet i tråd med nye mål og strategier 
i kommuneplanens samfunnsdel. De 
29 indikatorene som fikk plass innenfor 
kontrakten med EVRY AS, ble syn-
lig i et målekort for kommunen totalt. 
Hver enhet har også sitt eget målekort 
med kun enhetens indikatorer synlig. 
Økonomi- og sykefraværsdata lastes inn 
hver natt, og resultat fra den siste med-
arbeiderundersøkelsen (2012) og flere 
brukerundersøkelser ligger inne. Det ble 
gjennomført økonomi- og sykefraværs-
rapportering via verktøyet høsten 2013. 
Rapportene ble laget som tidligere og 
behandlet i samme politiske møter. Det 
er begrenset tilgang til dette styrings- og 
ledelsesverktøyet hvor kun lederne og 
noen medhjelpere har tilgang.

Rettesnora - kommunens kvalitetsstyringssystem 

 omsorgstjenester skal være tilgjeng- 
 elig når behov oppstår.

• God service og brukertilfredshet skal  
 prege all tjenesteyting.

• Det skal være god sammenheng i  
 utdanningsløpet fra barnehage, til  
 grunnskole og til videregående skole.

• Alle tjenester i kommunen skal bidra  
 til å fremme helse og forebygge  
 sykdom. 

Molde kommune skal være en effektiv 
tjenesteleverandør

• All tjenesteyting skal skje til rett tid, 
 med riktig mengde og kvalitet.

• Private tjenesteleverandører skal 
 inngå som en del av kommunens  
 tjenesteproduksjon.

• Kommunen skal til enhver tid ha høy  
 egenkompetanse på alle tjeneste- 
 områder.

• Prosedyrer og styringsverktøy skal  
 være optimale for å sikre en kost- 
 nadseffektiv og brukertrygg tjeneste- 
 leveranse.

Kommunen som arbeidsgiver 
Molde kommune skal være en attraktiv 
arbeidsgiver

• Sykefraværet skal ligge under gjen- 
 nomsnittet for kommunegruppen.

• Ansatte skal stimuleres til å stå i  
 arbeid utover tidspunktet for mulig  
 pensjonering.

• Det skal være høy jobbtilfredshet og  
 trivsel på arbeidsplassen.

• Arbeidsgiver skal gi klare forvent- 
 ninger til den enkeltes arbeidsinnsats  
 og deltakelse i kommunens arbeids 
 miljø.

• Kommunen skal rekruttere og  
 beholde arbeidstakere med høy  
 utdanning og god kompetanse til- 
 passet kommunens behov.

• Kommunen skal fjerne uønsket deltid.

Kommunens økonomi og organisasjon 
Molde kommune skal ha økonomisk 
handlefrihet

• Det skal være god økonomistyring på  
 alle nivå i organisasjonen

Molde kommune skal ha en effektiv og 
veldrevet organisasjon

• Organisasjonen skal preges av fleksi- 
 bilitet, omstillingsevne og samarbeid i  
 tråd med ROSE-filosofien.

• Organisasjonen skal ha kompetente  
 og deltakende medarbeidere som  
 gjennom medarbeiderskap og ledelse,  
 tar og får ansvar.

• Åpenhet og god kommunikasjon skal  
 prege all kommunal virksomhet.

Visjonen «Molde stikker seg ut!» symboliserer livskraftige roser 
som stikker, og Rosenes by. Den skal symbolisere vilje til noe 
ekstra, blant annet ved praktisering av kommunens verdi-
grunnlag ROSE-filosofien som står for Respekt, Omsorg  
og Samarbeid som samlet skal gi Effektivitet.
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Årshjul i Molde kommune 2013
Administrative oppgaver: Inne i sirkel. Politiske oppgaver: Utenfor sirkel.

Politisk vedtak 12. desember:
BUDSJETT 2014
BESTILLING 2014
ØKONOMIPLAN 2014-2017

3. kvartalsrapport sykefravær 2013
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Budsjett 2014 og økonomiplan
2014-2017 behandles i 
formannskapet i november.

BMS-rapportering 
per 2. tertial 2013

Kommunestyret 12. september:
Strategier for planperioden
14-17. Rammer og føringer 
for budsjett 2014

Øvrige økonomirapporter behandles 
i drifts- og forvaltningsstyret og i 
styrene for kommunale foretak.

Budsjett og økonomiplan er kommunestyrets
bestilling for drift og investering.

Politisk vedtak i april/mai:
• ÅRSRAPPORT 2012
• Kontrollutvalgets årsrapport
  med oppstilling og vurdering
  av politiske vedtak.

1. tertialrapport økonomi 2013
1. kvartalsrapport sykefravær 2013

Kommunestyret 21. juni: Revidert kommunebudsjett og økonomiplan.

Revisjonon av beredskaps-
planer innen 1. desember

Sykefravær per 3. kvartal

Formannskapets forslag til budsjett og 
økonomiplan legges ut til offentlig ettersyn

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

Administrativt arbeid med budsjett,
økonomiplan og tiltaksplaner 2014

Boligsosial handlingsplan, årlig revisjon

Oppfølging BMS-rapportering

Enhetenes arbeid med budsjett, 
økonomiplan og tiltaksplaner ferdigstilles

Rapportering i BMS per 2. tertial

• Evaluering 2012
• Tiltak 2013
• Utvalgte brukerundersøkelser

• KOSTRA-tall for 2012 rapporteres innen 15. februar
• ÅRSREGNSKAP ferdig 15. februar

ÅRSRAPPORT 2012 klar innen 15. mars

Reforhandling av lederavtaler

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

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

Analyse av KOSTRA-data

Årshjulet angir tidspunkt for utførelse 
av viktige politiske og administrative 
oppgaver. En del av prosessene i hjulet 
er knyttet til styringssystemet balansert 

målstyring. Status og prognoser knyttet 
til økonomi, samt status på sykefravær, 
er rapportert jevnlig i løpet av året, 
og utvalgte brukerundersøkelser er 

gjennomført. KOSTRA-data og annet 
statistisk materiale har også bidratt med 
viktig styringsinformasjon. 

Kommunens enheter gjennomfører in-
ternkontroll i tråd med lover og forskrift-
er. Maler og metode for risikovurdering 
og internkontroll finnes på kommunens 
intranettsider. Disse dokumentene 
vil også ligge i kvalitetssystemet når 
arbeidet med ny bibliotekstruktur er 

ferdig (se avsnittet om kvalitetsdoku-
mentasjon). I 2013 ble det satt fokus 
på at den helhetlige oppfølgingen av 
kommunens internkontroll må bedres, 
og at systemet som kommunen har til 
dette må oppdateres. I 2013 ble nytt 
økonomireglement vedtatt, samt at 

finansreglementet ble revidert. Det er 
også startet arbeid med et eget regle-
ment for gjennomføring og rapportering 
for større investeringsprosjekter i Molde 
kommune.  

Internkontroll Målekort

* Indikatorene under samfunnsutvikler er presentert i målekortet til den enkelte enhet.
** Her presenteres samlet resultat av alle brukerundersøkelsene. De andre indikatorene blir presentert i  
 målekortet til den enkelte enhet.

Symbolforklaring

Symbolene runding, trekant og skrå fir-
kant er brukt for å kunne lese resultatene 
uavhengig av farge. For hver indikator 
må det defineres når oppnådd resultat 
skal vise grønt, gult eller rødt.

Målemetoder og resultatgrenser

Målemetode vil være forskjellige alt 
etter hva som skal måles. Dermed vil 
også resultatmål variere, og være styrt 
av målemetode og målsetting.

Følgende måleparameter gjelder for inn-
bygger-, bruker- og medarbeiderunder-
søkelser, sykefravær og økonomi:

Målinger og resultat skal gjenspeile hva 
som er oppnådd i forhold til visjon, mål 
og strategier. Målekortet er bygd opp 
elektronisk i et eget verktøy for balan-
sert målstyring i tråd med ny kommune-
plan. Viktige endringer fra 2012 er nye 
hovedmålområder, at bruker- og med-
arbeiderundersøkelser vurderes etter lik 
målsetting, og at flere nye indikatorer er 
kommet til. Det nye elektroniske måle-
kortet åpner for innleggelse av tiltaks-
planer og å foreta enkle ROS-analyser. 
Balansert målstyring er 1 av 4 moduler i 
det helhetlige kvalitetsstyringssystemet 
Rettesnora.

  Mål 2010 2011 2012 2013

Samfunnsutvikler *     
Tjenesteleverandør **     
- Brukerundersøkelse 4,5 4,6 4,6 4,5 4,8
Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 10,4 % 9,7 % 9,5 % 8,2 %
- Medarbeidertilfredshet 4,5 4,5 - 4,5 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -1,7 % -1,5 % -0,5 % -1,1 %
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Innbygger-, bruker- og medarbeider- 
undersøkelser
Målemetode: Spørreundersøkelser med 
skalering på spørsmålene fra 1 til 6, der 
1 viser lavest og 6 viser høyest tilfreds-
het.

Resultatmål:                

  6,0 - 4,5

  4,4 - 4,0

  ≤ 3,9

Sykefravær
Målemetode: Måles i pst. hver måned i 
HRM-systemet VISMA. Data fra VISMA 
leses inn i BMS-verktøyet hvert døgn.

Resultatmål:  

  0,0% - 6,0%

  6,1% - 9,0%

   > 9,0%

Økonomi
Målemetode: Regnskapsrapporter 
månedlig i VISMA. Data fra VISMA leses 
inn i BMS-verktøyet hvert døgn.

Resultatmål:  

  ≥ 0,0%

  < 0,0%  -  -1,0%

  < -1,0%

Mål oppnådd - ønsket mål

Mål ikke helt oppnådd - akseptabelt/godt nok

Mål ikke oppnådd - under det akseptable



22
23

Tilbake til innhold / meny Tilbake til innhold / meny

Det utføres daglig aktiviteter som bidrar 
til å ivareta miljøet. Aktivitetene og 
oppgavene kan ofte være lite synlige, 
og kanskje tas de for gitt eller er så 
selvsagte at man ikke tenker over at 
de finnes. Det forventes at kommunen 
er der og det vil først merkes dersom 
aktivitetene ikke blir utført. Eksempel 
på dette er fjerning av støv fra offentlige 
veger, rensing av avløp og henting av 
søppel.   

På Årø driftes et fjernvarmeanlegg 
basert på bioenergi. Anlegget bidrar til 
oppvarming av flere boliger og store 
næringseiendommer i området.

Mange ansatte går og sykler til og fra 
arbeid. Bedriftsidrettslaget stimulerer til 
slik aktivitet gjennom «Kom i form»-
aksjonen. Mange ansatte benytter 
buss til og fra arbeid og når de skal på 
møter og kurs i andre kommuner. Hos 
enkelte enheter med behov for trans-
port i tjenesten, er det kjøpt inn el- eller 
hybridbiler. 

Eksempler på miljøtiltak i Molde  
kommune:

Digitalisering
I 2013 tok politikerne i bruk nettbrett. 
Dette tiltaket har ført til en betydelig 
reduksjon i papirforbruket.  

Publikum oppfordres kontinuerlig til 
effektiv ressursbruk ved å benytte 
digitale tjenester, elektroniske skjema 
og lignende.

Installering av virtuell server og blade-
teknologi, gjør at kommunen sparer 
strøm og har mindre varmeutvikling. IKT 
– strategiplan 2011 - 2014 legger føringer 
for at kommunen skal modernisere 
maskinparken, redusere papirbruken og 
ta i bruk strømbesparende systemer, 
samt at maskinvaren bør inneholde et 
minimum av miljøgifter. 

Innkjøp
Kommunens innkjøp gjennomføres i 
samsvar med forskrift for offentlige 
anskaffelser med vurdering av livssy-
kluskostnader og miljømessige konse-
kvenser. Den sentrale innkjøpsseksjo-

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

Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårnsertifikatet er et norsk of-
fentlig sertifikat med nesten fem tusen 
sertifiserte virksomheter på landsbasis. 
Antall sertifiserte virksomheter er mer 
en doblet de siste tre årene. Antallet i 
Molde økte med 3 virksomheter i 2013, 
og det er nå totalt 28 virksomheter som 
er sertifisert som miljøfyrtårn i Molde. 
Foreløpig er ingen kommunale virksom-
heter sertifisert. 

Det er helsetjenesten som gjennom-
fører sertifisering av «Miljøfyrtårn» i 
Molde. Gevinsten vil blant annet være 
reduserte kostnader, forbedret arbeids-
miljø og  tydeligere miljøprofil. 

Veg og gatelys
Kommunen har mellomlager for mottak 
av gammel asfalt. I 2013 ble det knust 
4.900 tonn asfaltflak, til gjenbruk som 
forsterkningslag i veger og til dekke 
på skogsbilveger. Dustex blir brukt til 
støvbinding på grusveger.

Store utbedringer på gatelysanlegget er 
gjennomført i 2013. Det arbeides i tillegg 
bevisst med å skifte ut gamle kraftkre-
vende lysarmaturer med LED-armaturer.  

Feiing og kosting av veger og gater 
inngår som daglig driftsoppgave om 
sommeren. Feiing blir også tidvis utført 
om vinteren for å bedre luftkvaliteten i 
perioder med mye veg- og svevestøv.

Det er et fortløpende fokus på forbe-
dring av trafikksikkerhet for alle trafikan-
ter med tilrettelegging av gang- og syk-
kelveger og fortau. Molde kommune er 
tildelt midler til bedring av tilgjengelighet 
til kollektivtransport med opprusting av 
holdeplasser, oppsetting av leskur mv. 

Vann og avløp
Det nye renseanlegget på Nøisomhed 
har hatt fokus på best mulig renseeffekt 
i 2013. Dette arbeidet vil fortsette i 2014. 

Også renseanlegget på Cap Clara vil 
gjennomgå tilsvarende oppgradering i 
løpet av de nærmeste årene. Moldefjor-
den og Fannefjorden overvåkes jevnlig. 
Resultatene fra siste undersøkelse viser 
at miljøtilstanden er god. 

Fornying av ledningsnettet er prioritert 
og arbeidet er viktig for å unngå lekka-
sjer av forurenset vann. 

Det er et tett samarbeid med RIR for å 
tilrettelegge for gode henteordninger for 
abonnentene. Dette gjelder også tøm-
ming og oppfølging av private avløpsren-
seanlegg. 

Bygg
Formålsbyggene er knyttet til sentral 
driftskontroll, hvilket innebærer mulig-
het for store miljømessige forbedringer. 
Energioppfølgingssystem er etablert 
med sikte på optimalisering av ener-
gibruken. Alle luftfiltre i kommunens 
formålsbygg er de siste to årene blitt 
vurdert og dimensjonert for minst mulig 
energiforbruk. Det er videre tatt i bruk 
mer effektive varmegjenvinnere og 
foretatt utbedringer på luftinntak. 

Bruk av varmepumper har økt de siste 
årene. Videre benyttes nå T5- lysrør og 
LED-armaturer. Det legges stor vekt på 
miljø og energieffektivitet ved planleg-
ging og oppføring av nye bygg. 

Renhold er blitt mer miljøvennlig ved at 
bruken av miljøskadelige rengjørings-
midler er redusert og byttet ut med 
svanemerkede produkter. I tillegg har 
virksomhetsområdet utplassert små av-
fallsstasjoner for miljøvennlig avfallssor-
tering i en rekke bygg i Molde sentrum.

For utleieboliger legges det vekt på at 
beboerne kan utvikle bevissthet om 
miljøhensyn og oppnå gode vaner og 
valg for miljøet. Avvikling av gamle olje-
kjeler, bruk av miljømerkede produkter, 
valg av god kvalitet og varige løsninger i 
vedlikeholdet, resirkulering, tilpassing av 
størrelsene på boligene og sentrumsnær 
plassering som ikke fordrer persontran-
sport, har gitt resultater.
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n samfunnsutvikling
God helse i befolkningen er viktig for 
kommunen. God helse er en verdi i seg 
selv, men også en forutsetning for å 
nå andre mål, som å ha et produktivt 
arbeidsliv, effektiv læring og overskudd 
til å bidra i frivillig arbeid. Helse er hver 
enkelt innbyggers ansvar, samtidig som 
det er en samfunnsoppgave. Prinsippet 
om «helse i alt vi gjør» dreier seg om 
å utvikle en helsevennlig politikk i alle 
sektorer.  

Folkehelse - folkehelsearbeid
Folkehelse defineres som befolkningens 
helsetilstand og hvordan den fordeler 
seg i befolkningen. Folkehelsearbeid er 
samfunnets innsats for å påvirke fakto-
rer som direkte eller indirekte fremmer 
befolkningens helse og trivsel, forebyg-
ger psykisk og somatisk sykdom, skade 
eller lidelse, eller som beskytter mot 
helsetrusler, samt arbeid for en jevnere 
fordeling av faktorer som direkte eller 
indirekte påvirker helsen. 

Lov om folkehelse (folkehelseloven) 
som ble innført 1. januar 2012, un-
derstreker kommunens ansvar for 
folkehelsen. Kommunen, med alle sine 
tjenester, har en unik mulighet til å bidra 
i folkehelsearbeidet. Det er i kommunen 
folk bor, og alle tjenester vil direkte eller 
indirekte virke inn på befolkningens 
helse, og hvordan helsen er fordelt i 
befolkningen.

Molde kommunes samfunnsdel av 
kommuneplanen er revidert, og ny plan 
ble vedtatt i kommunestyret 20. juni 
2013. En av de tre hovedstrategiene 
under kommunen som samfunnsaktør 
er «Molde kommune skal drive et aktivt 
folkehelsearbeid». Med en slik strategi 
er folkehelsearbeidet løftet opp til å bli 
et viktig satsingsområde som forplikter 
til en tydelig satsing på folkehelse. 

Folkehelsearbeid – langsiktig, systema-
tisk, tverrsektorielt og kunnskapsbasert
Det er beregnet at 90 pst. av påvir-
kningsfaktorene for helse befinner seg 
utenfor helsetjenestene (Wildavsky 
1977). Folkehelsearbeid angår derfor alle 
kommunens områder. Frivillige organi-
sasjoner, næringsliv, helseforetak, fylke, 
fylkesmann og andre aktører er viktige 
samarbeidspartnere i folkehelsearbei-
det. 

Ansatte i helsetjenestene har kunnskap 
om hva som skaper helse og sykdom. 
Det er viktig at denne kunnskapen blir 
brukt i folkehelsearbeidet. Det er ofte 
gjennom tverrsektorielt samarbeid at 
folkehelsearbeidet blir mest effektivt og 
virkningsfullt. 

En ny helse- og omsorgslov ble også 
vedtatt som et resultat av samhandlings-
reformen. Loven gir sterke føringer om 
en dreining mot mer forebygging og min-
dre behandling innen helsetjenestene.   

Kommunehelseprofiler
Folkehelseloven gir kommunen et an-
svar for å ha oversikt over befolkningens 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer. 
Som et bidrag til denne oversikten utgir 
Folkehelseinstituttet hvert år folkehel-
seprofiler. 

I folkehelseprofilen for 2014 har Molde 
positive tall på mange temaområder, 
slik som få barn som bor i husholdnin-
ger med lav inntekt, utdanningsnivå, 
frafall fra videregående skole, levealder 
hos menn og overvekt blant menn på 
sesjon. 

Samtidig er andelen eldre over 80 år 
estimert til å være høyere enn lands-
gjennomsnittet i 2020. Det ser videre 
ut til å være et høyere skadeomfang i 
kommunen enn landsgjennomsnittet, og 
det er utfordringer knyttet til skader og 
enkelte sykdomsforekomster. 

Folkehelsearbeid i praksis blir å beholde 
de positive tallene og å planlegge godt 
for å møte nye utfordringer.  

Folkehelse inn i planleggingen
Oversikt over helsetilstand og påvir-
kningsfaktorer skal inngå som grunnlag 
for kommunens planstrategi, og en 
drøfting av kommunens folkehelseutfor-
dringer bør inngå i strategien, jf. plan- og 
bygningsloven. 

Molde kommune kan både i krig og 
fredstid bli rammet av kriser og katastro-
fer som setter liv, helse og miljø i fare. 
Ved å forberede seg på å håndtere slike 
hendelser, kan kommunen redusere 
de negative konsekvensene betydelig. 
Molde kommune har på bakgrunn av 
dette knyttet sitt beredskapsplanverk 
til kommunens plan for helsemessig 
og sosial beredskap. Denne ble vedtatt 
1. mars 2005, og ligger tilgjengelig for 
alle enheter i kommunens kvalitets-
styrings-system Rettesnora. Planen 
blir oppdatert årlig. Lov om kommunal 
beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak 
og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelseslo-
ven), har gitt kommunene en generell 
beredskapsplikt utover det som tidligere 
lå i lov om helsemessig og sosial bered-
skap. Dette krever en omlegging av 
kommunens planstruktur for beredskap, 
der en overordnet og helhetlig ROS-
analyse skal danne grunnlaget for all 
beredskapsplanlegging og beredskaps-
arbeid. Molde kommunestyre vedtok 

13. februar 2014 oppstart av arbeidet 
med overordnet ROS-analyse. Målset-
tingen er å ferdigstille dette arbeidet i 
løpet av 2014. 

Molde kommune deltar også i et 
beredskapssamarbeid i regi av Kristian-
sund kommune, der også flere andre 
kommuner er med. Dette skal danne 
grunnlag for godt planarbeid i tråd med 
ny lovgivning, og muligens samarbeid 
om EPS-senter.

Ansvarsprinsippene for arbeidet med 
beredskap i kommunen er ikke endret. 
Det skal fortsatt være slik at den som 
har ansvar for kommunens avdelinger 
og enheter i fredstid, også har ansvar 
for nødvendige forberedelser og iverk-
settelse av tiltak ved kriser og katastro-
fer. Kommunen må regne med å få et 
stort ansvar ved håndtering av større og 
mindre ulykker, katastrofer og kriser i 
nærområdet, og må derfor ha rustet seg 
for dette gjennom blant annet tjenlige 
beredskapsplaner. Dette skal skje dels 

gjennom forebygging og øvelser og dels 
ved innsats etter at en krise eller katas-
trofe har oppstått.

Kommunen deltok sist høst i «Øvelse 
fårikål» i regi av fylkesmannen. Øvelsen 
var en fellesøvelse med mange andre 
kommuner i fylket, og var lagt opp som 
en case-øvelse for kriseledelsen i kom-
munen.

Kommunens kriseteam for omsorgs-
beredskap er svært godt fungerende, 
og har også i år hatt sine regelmessige 
interne samlinger. Teamet hadde i 2013 
fem utrykninger i forbindelse med 
hendelser, derav en alvorlig hendelse 
som krevde innsats over lengre tid. 
Medlemmer av teamet deltok også 
på høstens øvelse. Teamet har hatt 
en del henvendelser fra innbyggere i 
vanskelige situasjoner, og har gitt råd og 
veiledning i forhold til dette. Kriseteamet 
for omsorgsberedskap er en svært viktig 
del av kommunens beredskapsarbeid.

Folkehelse

Beredskap

Molde kommune har som samfunnsaktør et bredt ansvar for miljø, folkehelse og  
beredskap. For å ivareta dette ansvaret er det viktig at kommunen har gode planer 
med en bevisst strategi for sitt arbeid på disse områdene. Kommunen skal legge til 
rette for en positiv samfunnsutvikling, men må også ha fokus på disse områdene i 
egen tjenesteproduksjon.
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Molde kommune har en overordnet 
målsetting om å effektivisere og bedre 
kvaliteten på tjenestene ved økt bruk 
av IKT og digitale løsninger. I 2013 ble 
det etablert en strategisk digitalise-
ringsgruppe som har fått i oppgave å 
planlegge, koordinere og gjennomføre 
digitaliseringsprosjekt. Planene for hva 
som prioriteres, baserer seg på inno-
vative prosesser i organisasjonen, der 
mellom annet bruk av Lean er et viktig 
prosessverktøy. 

I 2013 ble det arbeidet med å etablere 
et styringssystem for en kontrollert 
gjennomføring av digitaliseringsprosjekt, 
der det er fokus på å realisere enten 
kvalitative eller økonomiske gevinster. 
Satsingsområdet har vært å styrke 
grunnmuren for en digital satsing. Den 

digitale infrastrukturen er vesentlig styr-
ket, og det er lagt til rette for ytterligere 
å kunne øke digital internkommunika-
sjon og digital kommunikasjon med 
innbyggerne i 2014. Eksempel på kon-
krete tiltak som er gjennomført er nye 
nettsider med bedre funksjonalitet og 
digital kommunikasjon med politikerne.  

Mange prosjekt er under arbeid og 
strekker seg inn i 2014. Det dreier seg 
om flere digitale løsninger innenfor 
mellom annet administrasjon, helse og 
omsorg og bedre integrasjonsløsninger 
mellom fagsystem og sak- og arkiv- 
system. Det skal nå anskaffes nytt 
telefonisystem.

Å gjennomføre gode digitaliserings-
prosjekter er krevende prosesser, der 

realisering av gevinster i organisasjonen 
er den viktigste og mest tidkrevende. 
Det handler om prosesser som krever 
stor grad av endringskompetanse hos 
både ledere og ansatte. Digital program-
vare og utstyr er kostbart. Derfor er det 
viktig med en bevisst prioritering og å 
sikre gode innkjøpsprosesser. 

I 2014 vil fokuset være ta i bruk de eta-
blerte styringssystemene og å gjennom-
føre de digitaliseringsprosjektene som 
er prioritert. En del av satsingen i 2013 
har også vært å inngå interkommunalt 
samarbeid innenfor IKT-området. ROR-
IKT vil bli utfører av den daglige driften 
innen IKT og på sikt er det også ROR-
IKT som skal gjennomføre kommunenes 
digitaliseringsprosjekter.

Etter et vedtak i styringsgruppen for 
ROR-IKT høsten 2012 ble det anbefalt 
å opprette en heltids prosjektstilling for 
å kunne få på plass et interkommunalt 
IKT-samarbeid. Prosjektkoordinatoren 
startet 1. mars 2013 arbeidet med å 
strukturere prosjektet ytterligere, samt 
med å innhente erfaringer fra andre 
interkommunale IKT-samarbeid. 

Molde kommune vedtok høsten 2013 
å inngå interkommunalt IKT-samarbeid 

med kommunene Midsund, Vestnes, 
Rauma og Aukra fra 2014. Organisa-
sjonsformen er en kombinasjon av 
kommuneloven §§ 27 og 28 b. Ansvaret 
for strategi og drift er lagt til styret. 
Personalansvaret er lagt til Molde kom-
mune som vertskommune.  

ROR-IKT skal ivareta deltakerkommu-
nenes oppgaver knyttet til drift, service, 
forvaltning og utvikling av informasjons- 
og kommunikasjonsteknologi (IKT), samt 

inngåelse og oppfølgning av avtaler om 
kjøp av tjenester og varer fra eksterne 
leverandører innenfor området.

ROR-IKT skal gjennom målrettet bruk av 
informasjons- og kommunikasjonstek-
nologi, fremme utvikling av tjenestepro-
duksjon, publikumsservice og adminis-
trative tjenester i deltakerkommunene.

Digitale politikere 
I 2013 ble politikerne heldigitale. Innkjøp 
av nettbrett til alle politikerne gjorde 
det mulig å sende alle saksdokumenter 
elektronisk. Dette ga en betydelig reduk-
sjon i behovet for eget trykkeri, noe som 
medførte at trykkeriet ble avviklet.

Molde kommunes nettside 
I juli 2013 lanserte Molde kommune en 
helt ny internettportal. Målsettingen var 
å legge til rette for enda mer selvbetje-
ning, enklere publikumsdialog med 
kommunen og å oppfylle de kravene 
som DIFI (Direktoratet for forvaltning og 
IKT) stiller til de offentlige nettstedene. 
Kommunen har lagt stor vekt på å gjøre 
portalen mer brukervennlig, og å til-
passe den til bruk på nettbrett og andre 
mobile enheter. 

Navn og kontaktinformasjon til kom-
munalt ansatte ligger nå ute på nett. Det 
er også blitt enkelt å melde fra om feil 
og mangler på tekniske tjenester uten å 
måtte nå en saksbehandler. Portalen er 
dessuten blitt mer tilgjengelig for frem-
medspråklige ved at tekst kan overset-
tes til en rekke språk. I tillegg er nettprat 
med servicekonsulentene et av de nye 
tilbudene. Om lag tre til fem samtaler i 
uken foregår via nettprat, og det forven-
tes at omfanget vil øke. 

Etter en startfase med ustabil visning 
av offentlig postjournal og politiske 
saksdokumenter, har driften av den nye 
nettportalen stabilisert seg.  Ved nyttår 
hadde nærmere 100.000 besøkende 
vært innom. 

Året under ett var det i snitt 669 daglig 
besøkende på www.molde.kommune.
no.  Ny portal har ikke medført økt 
trafikk. Gjennomsnittlig besøkslengde 
er imidlertid blitt betydelig lavere. Mens 
hver besøkende brukte 5,02 minutt når 
de var innom på de gamle sidene, er 
den gjennomsnittlige besøkstiden nå 
nede i 2,15 minutt. Mye kan påvirke 
dette, blant annet fiberhastighet hos 
brukerne, overgang til mobile enheter 
osv. At kommunen har lyktes i å gjøre 
sidene mer brukervennlige, slik at tid 
til søk og leting er blitt mindre, kan 
også være en årsak. En annen merkbar 
tendens, er at stadig flere kommer inn 
på sidene via søk i Google og andre 
søkemotorer. Bare 30 pst. går rett inn på 
www.molde.kommune.no. 

Portalen skal utvikles videre i 2014, med 
fortsatt fokus på mer selvbetjening, mer 
dialog og mer åpenhet. Det skal også 
legges til rette for at de enheter som 
har egne nettsider, bruker kommunens 
tekniske løsning. 

Kommune-TV 
En ordning med streaming av kom-
munestyremøtene kom i gang i februar 
2013 og alle de ni kommunestyremø-
tene i 2013 er blitt filmet. Publikum og 
ansatte kan følge møtene direkte eller 
se på opptakene i ettertid. Det er instal-
lert to webkameraer i kommunestyresa-
len. Et vendt mot talerstolen og et vendt 
mot podiet. 

Oppslutningen har variert. I løpet av 
kommunestyremøtet i februar, da både 
Grand Fiære og bypakken ble behand-
let, var det 2.793 personer som fulgte 
debatten via PC, nettbrett eller mobil. 
Til sammenligning var det bare 13 
besøkende i forbindelse med kommu-
nestyremøtet i oktober. I snitt har 590 
personer fulgt debattene via internett. 
Besøkstiden har vært svært variabel, og 
det er en tydelig tendens til at publikum 
klikker seg mye inn og ut. I snitt var hver 
besøkende innom tre ganger i løpet av 
et møte. 

IKT-satsing

Prosjekt ROR-IKT

Digitale mediern kommunikasjon

Molde kommunes digitale satsing har skutt fart. I 2013 ble digitaliseringsprosjektene 
bedre samordnet og strukturert, og forarbeidet til et interkommunalt samarbeid 
innen IKT ble avsluttet. Kommunen lanserte nye nettsider og nye digitale tjenester  
til publikum. Blant annet filmes nå kommunestyremøtene slik at alle interesserte  
kan følge debattene via internett.



Hyggelige kollegaer og et godt 
miljø er en viktig årsak til trivsel 

på arbeidsplassen.
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Tallene viser ansatte som har et tilset-
tingsforhold til Molde kommune på 
telletidspunktet. Vikarer, ansatte ute i 
permisjon og midlertidige ansatte er 
også med i tallene. Ansatte med delt 
stilling vil kun bli telt én gang, og plas-
sert der vedkommende har sin hoved-
stilling. Antall årsverk vil fordeles etter 
hvor den ansatte faktisk arbeidet på 
telletidspunktet. Telletidspunktet er 31. 
oktober hvert år.

Fra 2010 til 2011 økte konsernet med 
62 årsverk og fra 2011 til 2012 med 42 

årsverk. Men fra 2012 til 2013 ble antall 
årsverk i konsernet redusert med 7. 
Denne statistikken er tatt ut ifra lønns-
systemet. Det vil si de som har fått 
lønn etter kriterier som er nevnt ovenfor 
telles med. 

Faktorer som kan øke antall årsverk, 
kan være ansatte som lønnes av Molde 
kommune, men hvor stillingen er fi-
nansiert helt eller delvis med eksterne 
midler. Tilsvarende gjelder ved interkom-
munale samarbeid der Molde kom-
mune er vertskommune, mens deler 

av finansieringen kommer fra de andre 
kommunene. Ved langtidssykefravær 
eller omsorgspermisjoner der fast vikar 
er satt inn, telles begge personene. 
Rammeøkninger bidrar selvsagt også til 
vekst i tallet på årsverk.

Faktorer som kan redusere antall 
årsverk kan være effektiviseringstiltak, 
reduksjon i rammer og lavere langtids-
fravær med mindre behov for faste 
vikarer.

Molde kommune kanaliserer utvikling av medarbeiderområdet gjennom det nasjonale 
«Sammen om en bedre kommune»-programmet. Satsingene rettes mot fokusområdene 
sykefravær, kompetanse og rekruttering, heltid/deltid, omdømmebygging og IKT i alle 
ledd. Kommunen har også kontinuerlig fokus på etikk og likestilling.

Molde kommunes oppgave er å levere 
tjenester av riktig kvalitet til riktig tid til 
kommunens innbyggere. For å lykkes, 
må kommunen ha kompetente og 
faglig stolte medarbeidere til å utføre 
tjenesteproduksjonen. Medarbeiderne 
må være trygge på at de har riktig faglig 
kompetanse og nødvendige verktøy for 
å gjøre en god jobb. For at kommunen 
skal bli enda bedre, er den med i den 
nasjonale satsingen «Sammen om en 
bedre kommune».

«Sammen om en bedre kommune» er 
et rammeprogram for lokale prosjekt. 
Gjennom trepartssamarbeid mellom po-
litisk nivå, tillitsvalgte og administrasjon, 

har Molde kommune i programperioden 
2011 - 2015 målsetting om å
• redusere sykefraværet til maks 6 pst.
• øke kompetansen og rekruttere riktig 

kompetanse
• fjerne uønsket deltid
• øke det positive omdømmet
•  implementere IKT i alle ledd

Alle målsettingene henger sammen. 
Den røde tråden i programmet er 
innovasjon, hospitering og «Se oss sett 
utenfra».

Sykefravær
I sykefraværsarbeidet har det i 2013 
vært fokus på tiltak innen arbeidsmiljø, 

utvikling av faglig stolte medarbei-
dere med muligheter til å påvirke egen 
arbeidshverdag, reduksjon i feriefravær, 
jevn belastning i arbeidsfellesskapet, 
gravide i jobb, reduksjon av uønsket 
deltid samt lederstøtte til å håndtere 
utfordringer og konflikter.

Sykefraværet i Molde kommune var 
8,2 pst. i 2013. Konsernet hadde et 
sykefravær på 8,1 pst. Satsingene for 
å få ned sykefraværet har gitt positiv 
effekt også i medarbeidertilfredshet. 
Ikke-verdiskapende arbeidsoppgaver og 
stress er redusert, og det blir mer tid til 
å skape verdi for brukerne.

Sammen om en bedre kommune

n medarbeidere

 2010 2011 2012 2013

Stab 138 145 151 137

Skole 486 500 517 497

Barnehage 191 185 158 167

Familie og sosial 131 154 179 144

Helse og omsorg 814 857 857 907

Teknisk 125 128 136 104

Kultur 53 50 54 67

Molde kommune 1 938   2 019   2 052   2 023

Molde kommune, konsern 2 032 2 125 2 154 2 139

Antall ansatte

45%

5% 3% 7%

25%

8%

7%

Antall årsverk

40%

5% 3% 8%

27%

9%
8%

 2010 2011 2012 2013

Stab 121,28 125,52 133,89 126,11

Skole 434,58 442,33 456,88 443,64

Barnehage 166,39 162,02 143,97 149,26

Familie og sosial 121,00 145,04 165,72 138,46

Helse og omsorg 581,11 602,80 610,85 652,10

Teknisk 96,22 98,37 101,42 76,34

Kultur 44,49 42,88 46,50 56,17

Molde kommune  1 565,07   1 618,96   1 659,23   1 642,08

Molde kommune, konsern 1 650,34 1 712,45 1 754,65 1 747,63 

KF

Molde kommune

2010 2011 2012 2013

2 032 2 125 2 154 2 139

Antall ansatte, konsern

2010 2011 2012 2013

1 650,34 1 712,45 1 754,65 1 747,63

Antall årsverk, konsern

KF

Molde kommune

Sykefravær per område, i pst.

Mål: 6,0 %

Stab

Skole

Barnehage

Familie og sosial

Helse og omsorg

Teknisk

Kultur

Molde kommune

Molde kommune, konsern

 2010 2011 2012 2013

 6,1 5,9 7,0 4,6

 8,3 7,2 8,3 7,0

 14,0 12,5 11,0 11,5

 11,8 13,6 12,2 7,0

 12,0 11,5 10,6 9,7

 11,0 8,1 7,2 7,2

 6,1 3,6 4,9 6,0

 10,4 9,7 9,5 8,2

 10,1 9,5 9,2 8,1

Ansatte og årsverk
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Kompetanse og rekruttering
I 2013 ble det gjennomført et studium/
lederutviklingsprogram med benevnel-
sen «Ledelse av prosesser» for 20 av 
kommunens ledere sammen med yt-
terligere 20 fra Kristiansund kommune. 
Programledelsen bestod av to eksterne 
rådgivere (eksternt finansiert), samt 
Molde kommunes personal- og organi-
sasjonssjef. Programmet er konkret og 
praktisk rettet. Deltakerne har hjem-
meoppgaver mellom samlingene og må 
reflektere over egen lederrolle. Nytt kull 
starter i februar 2014 med 30 deltakere 
fra Molde kommune og 10 fra Kristian-
sund kommune.

Internt i Molde kommune har det også 
vært gjennomført to utvidede ledersam-
linger. En med fokus på å rekruttere, 
beholde og videreutvikle gode medar-
beidere og en som var et «kickoff» for 
lederopplæring i Lean. Gjennom Lean 
læres hvordan ideer fra de ansatte 
skal gis systematisk oppfølging. I 2013 
startet opplæring av alle enhetsledere, 
hovedverneombud og frikjøpte hovedtil-
litsvalgte. Opplæringen avsluttes første 
halvår 2014. Formannskapet blir orien-
tert om arbeidet.

Junglemap nanolearning (e-læring) er 
tatt i bruk som verktøy for å forenkle 
og lette arbeidet med opplæring og 
informasjon innen flere områder, eksem-
pelvis ansettelsesprosessen, gravide i 
jobb, pensjon osv. Dette skal det satses 
mer på fremover, og verktøyet skal også 
benyttes ut mot publikum ved å legge 
små informasjons- og opplæringssnutter 
på hjemmesiden til kommunen.

Flere av kommunens medarbeidere har 
hospitert i 2013. Gjennom hospitering 
blir organisasjonen sett utenfra og kan 
få tilbakemeldinger på hva den gjør som 
fungerer bra og hva som kan endres til 
det bedre. Hospitering omfatter både 
kortere og lengre opphold. Hospiterin-

gen kan enten avtales mellom enheter 
internt eller med andre kommuner og 
samarbeidspartnere. Dette har gitt kom-
munen viktig kunnskap om hvordan den 
arbeider. Etter hospitering rapporterer 
de ansatte sine forbedringsmuligheter til 
leder som ser over hvordan forbedring 
kan implementeres. For å dele erfarin-
ger og kunnskap som igjen kan forbedre 
kommunen og dens tjenester er det 
også forventet at lederne rapporterer til 
rådmannens ledermøte som gjennomfø-
res en halv dag hver måned. Disse sam-
lingene/møtene blir løpende evaluert.

Molde kommune vil ha en åpen orga-
nisasjon som er nysgjerrig på andre og 
som har et ønske om å være i kontinuer-
lig utvikling med ydmykhet overfor at 
det finnes andre og bedre måter å løse 
oppgavene på. 

I tillegg til «Sammen om en bedre 
kommune»-programmet, har kommu-
nen etablerte systemer for rekruttering 
i form av mottak av studenter i praksis, 
lærlinger og basisopplæring for ansatte 
gjennom VOX-midler.

Lærlinger
Nordmøre og Romsdal kommunale 
opplæringskontor er et resultat av godt 
samarbeid mellom Molde og Kristian-
sund kommuner. Kontoret ble etablert 
1. august 2013, og har kontorsted på 
Kristiansund videregående skole. Kris-
tiansund kommune er vertskommune, 
men daglig leder har fast kontordag en 
dag i uka på Molde rådhus. Daglig leder 
er tilsatt i full stilling og er kontorets 
eneste ansatte. 

Opplæringskontoret har som hoved-
oppgave å følge opp lærlinger i kom-
munale læreplasser. Høsten 2013 hadde 
kontoret oppfølging av 48 lærlinger 
innenfor helsearbeiderfag, barn- og 
ungdomsarbeiderfag, IKT servicefag, 
kontor- og administrasjonsfag, feierfag, 

anleggsgartnerfag og institusjonskok-
kefag. I oppfølgingsarbeidet inngår blant 
annet å koordinere læreløp, veiledning 
og besøk til instruktører og lærlinger 
på arbeidsplassene, oppmelding til 
fagprøve, rekruttering og tilsetting med 
videre. Opplæringskontoret har som mål 
å rekruttere flere kommuner i regionen 
inn i opplæringskontoret. 

VOX-tiltak
Molde kommune har også i 2013 fått 
tildelt midler til basiskompetansekurs 
(BKA) for egne ansatte gjennom VOX 
(kompetanseheving for voksne). Molde 
voksenopplæringssenter og pleie- og 
omsorgstjenesten har sammen utarbei-
det og startet opp 30-timers jobbrelatert 
datakurs for ansatte i hjemmetjenesten 
og botjenesten. Et av totalt fire planlag-
te kurs er gjennomført høsten 2013 med 
åtte deltakere. Resterende planlagte 
kurs gjennomføres i 2014. 

Høsten 2013 ble også det fjerde og fore-
løpig siste kurset for ansatte innenfor 
renholdstjenesten gjennomført. Kurset 
hadde sju deltakere. 

Uønsket deltid
Målet er å redusere uønsket deltid til 
null. Dette delprosjektet startet i 2013. 
Registrering av ansatte viser at kommu-
nen har 75 medarbeidere med uønsket 
deltid i 2013. Det jobbes også med å se 
på ulike turnusløsninger og hvordan den 
ønskede deltiden skal håndteres. Det 
systematiseres, analyseres, iverkset-
tes tiltak som evalueres for å oppnå en 
heltidskultur som gir bedre kvalitet på 
tjenestene, kompetente medarbeidere 
på jobb, jevnere belastning i arbeids-
fellesskapet, mindre turnover, fokus 
på arbeidsoppgavene og tilhørighet til 
arbeidsplassen. Prosjektet skal vare ut 
programperioden for «Sammen om en 
bedre kommune».
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Omdømme
Det eksisterer mange negative myter 
om kommunalt ansatte. Derfor er det 
viktig å etablere dialog med studenter, 
delta på gründercamp og karrieredager, 
spre et positivt, men ærlig omdømme 
og fremsnakke de kommunale arbeids-
plassene. Kommunens omdømme byg-
ges hver dag. Utvikling av medarbeidere 
som er oppriktig faglig stolte over de 

tjenestene som leveres er viktig. Faglig 
stolthet genererer energi og vil gi ar-
beidsplassene positiv oppmerksomhet. 
Derfor fokuseres det mye på kommuni-
kasjon, holdninger og kultur. 

IKT
IKT i alle ledd er viktig fordi alle tjenes-
teområder trenger ulike digitale verktøy 
og ressurser. Det vises her til digitalise-
ringsgruppens arbeid og etableringen 

av ROR-IKT. Det jobbes for å oppnå mer 
brukervennlige systemer, videreutvik-
ling av digitale arbeidsflater og stabile 
nettløsninger. Innen flere av målområ-
dene i IKT-strategien er implementering, 
effektivisering og kvalitetsforbedring 
oppnådd. Digitaliseringsgruppen jobber 
tett på organisasjonen og viderefører sitt 
viktige arbeid også i 2014.

Sykemelding 17 dager - 1 år i pst.

Egenmeld. 1 - 8 dager i pst.

2010 2011 2012 2013

1,2 1,2 1,2 1,11,4 1,3 1,3 1,17,5 7,0 6,7 5,9

Sykefravær for fraværsperioder, konsern

Sykemeld. 1 - 16 dager i pst.

Indeks for kjønnslikestilling
Alle norske kommuner skal fremme 
likestilling og hindre diskriminering i tråd 
med bestemmelsene i likestillingsloven. 
Kommunen har en redegjørelsesplikt 
som innebærer statusrapportering for li-
kestillingsarbeidet i organisasjonen. Det 
skal også redegjøres for tiltak som er 
iverksatt og som planlegges iverksatt for 
å fremme likestilling og forhindre usaklig 
forskjellsbehandling. 

Indikatorene for kjønnslikestilling i kom-
munene er et sett av tolv indikatorer 
som anses som viktige og relevante 
for å beskrive lokal likestilling. Indikato-
rene er basert på tilgjengelig register-
statistikk. Indeksen viser resultat for 
kommunen som helhet og ikke kun for 
arbeidsgiveren Molde kommune som 
organisasjon.

Molde ligger godt plassert på indeksen 
på flere av indikatorene sammenlignet 
med både de store byene i fylket, Møre 
og Romsdal fylke samlet og landsgjen-
nomsnittet. Resultatet på de fleste 
indikatorene er stabilt fra foregående 
år, mens det på noen få indikatorer 
er en liten endring på mellom 0,01 og 
0,03. Den største endringen på 0,03 
er positiv, og viser at andel fedre med 
fedrekvote har økt til 0,76. Landsgjen-
nomsnittet er på 0,68, mens Ålesund og 
Kristiansund ligger på henholdsvis 0,72 
og 0,61.

Likestilling sett i forhold til mangfold 
blant ansatte
Molde kommune er opptatt av å ivareta 
alle ansatte uansett bakgrunn eller 
levemåte. Det skal legges til rette for at 
nyansatte skal komme til arbeidsplassen 
uten å møte hindringer som begrenser 

mulighetene til å utføre jobben sin på en 
skikkelig måte.

I samarbeid med Fræna videregående 
skole, har kommunen siden 2010 tatt 
imot minoritetselever på praksisplass. 
Praksisplassene er både innenfor hel-
searbeiderfaget og barne- og ungdoms-
arbeiderfaget. Kommunen har også 
flere lærlinger med minoritetsbakgrunn. 
Målet er å bidra til opplæring og utvik-

ling, og ikke minst rekruttere inn gode, 
kompetente medarbeidere etter endt 
utdanning.

Kommunen arbeider kontinuerlig for at 
både de som allerede er ansatt og nyan-
satte, skal ha gode arbeidsvilkår uavhen-
gig av funksjonsevne, kjønn, religion, 
politisk ståsted, seksuell orientering og 
etnisk bakgrunn.

Likestilling

0,44

0,70

0,94

0,81

0,98

0,95

Indeks for kjønnslikestilling

Andel barn 1 - 5 år i barnehage 

Kjønnsfordeling blant kommunestyrerepresentanter

Forholdet mellom andel menn og kvinner  
med høyere utdanning

Forholdet mellom menn og kvinner i arbeidsstyrken

Forholdet mellom menn og kvinners bruttoinntekt

Forholdet mellom menn og kvinners deltidsarbeid

Andel fedre med fedrekvote eller mer

Kjønnsbalansert næringsstruktur

Kjønnsfordeling i offentlig sektor

Kjønnsfordeling i privat sektor

Kjønnsfordeling blant ledere

Kjønnsbalanse i undervisningsprogram på vg skole 0,69

0,68

0,61

0,65

0,61

0,76
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Molde kommunes seniorordning har 
vært gjeldende fra 1. januar 2011 til 31. 
desember 2013. 

Det kan inngås avtaler med den enkelte 
ansatte som er 62 år med valgmulighe-
ter mellom lønnstillegg på kr. 18.000,- 
eller 10 ekstra fridager med lønn. Det 
inngås ny avtale fra 63 år som gjelder 
så lenge vedkommende er ansatt i stil-
lingen og ikke delvis tar ut AFP. Ansatte 

i undervisningsstillinger kan kun velge 
tillegg i lønn. Kommunalsjefer og en-
hetsledere er ikke med i ordningen. 

I 2013 var det 58 ansatte som fylte 63 
år. Det ble inngått 30 nye senioravtaler. 
Totalt 18 ansatte som fylte 63 år i 2013 
valgte å forlenge avtalen fra året før. 
26 ansatte som fylte 64 år i 2013 har 
senioravtale. 

I 2013 har 14 ansatte (7 av disse er 62 
og 63 år) søkt AFP og dette er færre enn 
i 2012.

I 2013 har 10 ansatte over 62 år søkt 
uførepensjon og av disse er det 2 som 
har søkt delvis uførepensjon. Erfaring fra 
tidligere år gjør at arbeidsgiver antar at 
de fleste av disse ikke kommer tilbake i 
samme type arbeid igjen, hvis de i hele 
tatt kommer tilbake. 

Molde kommune har mange ansatte i 
alderen 55+, og mener at det er viktig 
å beholde kompetanse, erfaring og 
nødvendig arbeidskraft. Det er også 
store pensjonskostnader knyttet til 
valg av AFP-pensjon. Molde kommune 
ønsker at de fleste arbeidstakere utset-
ter avgangen til pensjonisttilværelsen så 
lenge som mulig. Det er uklart om de 
virkemidlene som kommunen har hatt 
de siste årene er avgjørende for arbeids-
takernes valg av arbeid eller pensjon fra 
fylte 62 år. Men de som har vært med 
i ordningen har gitt positive tilbakemel-
dinger om tiltak og mulighet for valg 
mellom flere typer tiltak.  

Seniorpolitikk

Alder Kvinner Menn Totalt Herav lærere

Antall ansatte som gikk av med pensjon i 2013

68 år  - 1 1 1
67 år  7 2 9 1
66 år  - 2 2 1
65 år  4 4 8 2
64 år  2 - 2 -
63 år  3 1 4 4
62 år  6 - 6 2
Pensjon etter særaldersgrense 3 - 3 -

 2010 2011 2012 2013
Antall som har gått av med AFP 18 11 22 14

 Menn Kvinner Alle

Antall 14 27 41
Gjennomsnitt årslønn 719 900 653 800 676 400

Ledere i Molde kommune - antall og gjennomsnittlig årslønn 2013

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

Stabsavdelingene         
Andel i pst. 66,0 % 68,0 % 64,9 % 34,0 % 32,0 % 35,1 %   
Gjennomsnitt årslønn 435 000 461 000 473 000 543 000 575 000 573 000 8,7 5,5 3,2
Skole         
Andel i pst. 81,0 % 81,7 % 81,5 % 19,0 % 18,3 % 18,5 %   
Gjennomsnitt årslønn 396 000 411 000 417 000 427 000 452 000 437 000 5,3 2,3 3,0
Barnehager         
Andel i pst. 94,6 % 95,4 % 94,9 % 5,4 % 4,6 % 5,1 %   
Gjennomsnitt årslønn 347 000 377 000 385 000 323 000 357 000 331 000 11,0 2,5 8,5
Helse og sosial         
Andel i pst. 76,7 % 75,4 % 74,6 % 23,3 % 24,6 % 25,4 %   
Gjennomsnitt årslønn  418 000   437 000   447 000  478 000 473 000 495 000 6,9 3,6 3,3
Pleie og omsorg         
Andel i pst. 87,4 % 88,7 % 87,3 % 12,6 % 11,3 % 12,7 %   
Gjennomsnitt årslønn 357 000 381 000 385 000 340 000 366 000 362 000 7,8 6,5 1,3
Teknisk         
Andel i pst. 22,5 % 25,3 % 19,1 % 77,5 % 74,7 % 80,9 %   
Gjennomsnitt årslønn 382 000 397 000 425 000 382 000 398 900 404 000 11,3 5,8 5,5
Kultur         
Andel i pst. 53,5 % 57,1 % 48,7 % 46,5 % 42,9 % 51,3 %   
Gjennomsnitt årslønn 421 000 449 000 444 000 439 000 460 000 445 000 5,5 1,4 4,1

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Kvinner  Menn Differanse
 Kvinner Menn Utvikling 2011 - 2013 

Fordeling av menn og kvinner etter  
stillingsstørrelse
Tabellen nedenfor viser at fordelingen 
av kvinner og menn i 2013 er ganske lik 
fordelingen i 2012. Det er overvekt av 
kvinnelige ansatte i organisasjonen på 
77,8 pst. mot andelen mannlige ansatte 
på 22,2 pst. 

Det er fremdeles klart flest kvinner som 
jobber deltid. Av alle ansatte hadde 44,8 
pst. i 2013 en stilling under 80,0 pst. 
hvorav 36,4 pst. var kvinner. Dette er en 
liten økning fra 2012.

Fordeling menn og kvinner etter gitt stillingsbrøk

Stillingsbrøk Menn Kvinner Andel av ansatte

 2012 2013 2012 2013 2012 2013
1,0 - 79,9 pst.  8,4   8,4   35,8   36,4   44,2   44,8 
80,0 - 99,9 pst.  1,3   1,2   10,1   9,4   11,4   10,6 
100,0 pst.  11,9   12,6   32,5   32,0   44,4   44,6 
Totalt  21,6   22,2   78,4   77,8   100,0   100,0 

Ledere i Molde kommune 
Molde kommune har totalt 41 ledere i 
sin organisasjon. Dette fordeler seg på 
én rådmann, fem avdelingssjefer hvorav 
to er kommunalsjefer og 35 er resul-
tatenhetsledere. Av disse er 66,0 pst. 
kvinner. Den gjennomsnittlige årslønnen 
for alle ledere i 2013 var på kr. 676.400,- 
som var en økning fra 2012 på 3,0 pst. 
Lønnsutviklingen for kvinnelige og 
mannlige ledere i 2013 var gjennomsnitt-
lig 2,9 pst. økning for menn og 3,4 pst. 
økning for kvinner. 

At forskjellen mellom den gjennom-
snittlige årslønnen til de mannlige og 

kvinnelige lederne i kommunen er slik 
den er, kan delvis forklares med at 
rådmannsteamet består av tre menn. 
Disse stillingene er kommunens høyest 
avlønnede og påvirker derfor statistikken 
en del.

Likestilling sett i forhold til kjønn, 
fagområde og avlønning
Bortimot 80,0 pst. av organisasjonens 
ansatte er kvinner, og de ulike tjeneste-
områdene viser store ulikheter mellom 
kvinner og menn både når det gjelder 
hvilke fagområder de jobber i og hvilken 
lønn og lønnsutvikling de har. Innen det 
tekniske området ligger kvinnene over 

mennene med 5,2 pst. høyere lønn, 
mens innen pleie og omsorg ligger 
kvinnene 6,4 pst. høyere. Jevnest er det 
innen kultur, der lønnsnivået er likt og 
kjønnsfordelingen jevn.

Tabellen viser at gapet mellom kvinners 
og menns lønnsutvikling er mindre enn 
tidligere innen alle fagområdene. Kvin-
nene hadde vesentlig bedre lønnsutvik-
ling enn menn i 2013. Innen barnehage 
og teknisk var lønnsutviklingen for kvin-
ner på henholdsvis 11,0 og 11,3 pst. mot 
2,5 og 5,8 pst. for mennene.

Lønnsoppgjøret
Årets lønnsoppgjør var et såkalt mellom-
oppgjør. De som fikk sentralt regulert 
lønn fikk et generelt tillegg på 0,75 pst. 
lønnsøkning med virkningstidspunkt 1. 
mai 2013 i tillegg til lønnsoverheng fra 
2012. 

Det er også en del av kommunens 
ansatte som kun har lokal lønnsdanning. 
Det varierte hvordan de fikk sin lønn 
justert ut fra leders vurdering. KS  
(kommunesektorens organisasjon) 
regner hvert år ut en prosentvis lønnsøk-
ning for Molde kommune og hvordan 
den gjennomsnittlige lønnsutviklingen 
for kommunens lokale lønnspolitikk 
bør være sett i lys av det som skjer i 
tariffområdet ellers. Denne måten å 
arbeide frem resultater for de med lokal 
lønnsdanning, er stort sett akseptert 
fra de lokale fagforeningene. Det er 

personal- og organisasjonsavdelingen 
som har ansvar for å gjennomføre kom-
munens lønnspolitikk. Lønnsplassering 
og lønnsutvikling er ikke delegert ut til 
enhetene med unntak av de kommunale 
foretakene. Men lederne har bevisst fått 
økt innflytelse på sine ansattes lønns-
utvikling. Det samhandles godt mellom 
personal- og organisasjonsavdelingen og 
enhetene angående lønnsplassering og 
lønnsutvikling. 

Molde kommune skal ha et blikk på 
offentlig markedslønn, og det arbeides 
godt internt i organisasjonen for å gi 
riktig lønn i forhold til stillingenes inn-
hold, kompetansekrav og vurdering av 
arbeidsutførelse. 

Strategisk blikk fremover
God ledelse og personalhåndtering er 
helt sentralt for å fremme god likestil-

ling. Uønsket deltid er kartlagt og blir 
jobbet systematisk med fremover. Det 
arbeides også med utarbeidelse av ny 
arbeidsgiverstrategi for Molde kom-
mune, som skal ferdigstilles i 2014. 
Arbeidsgiverstrategien vil blant annet 
omfatte hvordan det skal jobbes med å 
fremme likestilling og positivt mangfold 
på arbeidsplassene. Det er mange som 
kommer til Norge med solid fagkompe-
tanse, men som mangler norskkunn-
skaper. Det er helt nødvendig å kunne 
grunnleggende norsk både for å arbeide 
med mennesker og med IKT-baserte 
verktøy. Kommunen vil i 2014 invitere 
NAV til samarbeid for å se på om det 
kan finnes hensiktsmessige løsninger 
i forbindelse med norskopplæring, da 
dette vil åpne nye muligheter for inklu-
dering, mangfold og rekruttering.
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Hovedverneombudet er representant 
for arbeidstakerne og verneombud i 
sentrale saker som angår arbeidsmil-
jøet, i tillegg til å samordne, støtte og 
veilede verneombudene i deres arbeid. 
Hovedverneombudet skal også se til at 
arbeidsgiver følger arbeidsmiljølovens 
krav, slik at hensynet til arbeidstakernes 
sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt.

Hovedverneombudet har kontorfel-
lesskap med de hovedtillitsvalgte i 
Hamnegata 35. Hovedverneombudet 

har hatt 2 samlinger der alle verneom-
budene i kommunen var innkalt og 2 
samlinger sammen med hovedverneom-
budene i Romsdalsregionen. Ombudet 
har også bidratt i mange enkeltsaker i 
samarbeid med lokale verneombud. En 
av oppgavene til hovedverneombudet er 
å besøke alle arbeidsplassene i Molde 
kommune. 

Hovedverneombudet er fast medlem i 
hovedarbeidsmiljøutvalget, IA-utvalget 
og arbeidsgruppen til «Sammen 

om en bedre kommune». I tillegg er 
hovedverneombudet AKAN-kontakt og 
sitter som fast medlem i kommunens 
AKAN-utvalg. Rådmannen og hans stab 
involverer hovedverneombudet i verne-
spørsmål, formidler nyttig informasjon 
og inviterer ombudet til alle rådmannens 
ledermøter.

Hovedverneombud

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

I Molde kommune er det tillitsvalgt/kon-
taktperson i 16 ulike arbeidstakerorgani-
sasjoner. Seks av de hovedtillitsvalgte er 
frikjøpte i hele eller deler av sin stilling. 
Noen enheter involverer tillitsvalgte 
mer bevisst enn andre, men en ser at 
stadig flere ser nytten av et nært og 

godt samarbeid. Flere hovedtillitsvalgte 
beskriver sitt arbeid og sine utfordringer 
i egne årsmeldinger. I de aller fleste 
sammenhenger oppleves Molde kom-
mune som en god samarbeidspartner 
og arbeidsgiver, som har respekt for de 
tillitsvalgtes rolle.

Hovedtillitsvalgte bistår plasstillitsvalgte 
med råd, hjelp og opplæring og tar stort 
ansvar for brobygging og konfliktløsing 
ved å se muligheter som ivaretar alle 
parter. Hovedtillitsvalgte bidrar også 
aktivt i flere arbeidskrevende arbeids-
grupper og er på den måten med på 
å videreutvikle Molde kommune som 
tjenesteyter og arbeidsgiver. 

ROSE-filosofien skal fortsatt være med 
på å prege og videreutvikle arbeidsmil-
jøet og arbeidsgiverpolitikken i kommu-

nen. ROSE-filosofien må ha fokus for å 
være en naturlig del av arbeidsmiljøet. Til 
det kreves det innsats fra alle parter. 

I Molde kommune er det arbeidsmiljø-
utvalg på alle arbeidsplasser, uavhengig 
av størrelse. De tillitsvalgte har her 
en naturlig plass og hovedtillitsvalgte 
har plass i hovedarbeidsmiljøutvalget. 
Arbeidsmiljøutvalgene er en viktig arena 
for oppfølging og utvikling av arbeids-
miljø- og nærværsarbeidet. 

I 2013 har Lean blitt implementert i 
organisasjonen. Her har alle frikjøpte 
tillitsvalgte vært med på opplæring og 
gjennomføring av ulike prosjekter, i nært 
samarbeid med ledere og mellomledere. 
Dette er en ny arena for god samhand-
ling og medinnflytelse for å bidra til best 
mulig tjenesteproduksjon i kommunen. 

Tillitsvalgte

I enhver organisasjon dukker etiske 
utfordringer opp både i møte med per-
sonlige holdninger og ferdigheter, ulike 
valgsituasjoner, organisasjonskultur og 
innen ledelse. Etikk er systematisk re-
fleksjon over hvordan ting kan være, hva 
som er rett og galt, rettferdig og urettfer-
dig i ulike situasjoner. Etikk handler også 
om å ha et felles sett av verdier, enighet 
rundt hvordan verdiene skal praktiseres 
og om å forstå konsekvenser av ulike 
valg. 

Det er de faktiske handlingene hos 
ansatte og folkevalgte som danner 
grunnlaget for kommunens omdømme 
hos innbyggerne. Bevissthet og evne 
til å håndtere vanskelige etiske pro-
blemstillinger bidrar til å styrke den 

faglige kvaliteten i tjenestene. Høy etisk 
standard er også en plussfaktor internt i 
arbeidsmiljøet. 

Innbyggernes tillit til folkevalgte og kom-
munens ansatte er en forutsetning for 
lokaldemokratiet. I en kommune med 
godt omdømme, øker de folkevalgtes 
handlingsrom, som igjen gjør det mulig 
for kommunen å fylle rollen som god 
tjenesteyter, samfunnsutvikler, forvalt-
ningsmyndighet og arbeidsgiver. Både 
offentlig og privat virksomhet møter i 
økende grad krav om samfunnsansvar-
lig drift. Samfunnsansvar handler blant 
annet om å forvalte ressursene på 
en måte som samsvarer med innbyg-
gernes oppfatning av rett og galt. Skal 
innbyggerne ha tillit til kommunen, må 

folkevalgte og ansatte vise åpenhet 
både utad mot innbyggene og internt i 
virksomheten. 

Både ansatte og folkevalgte blir oppfat-
tet som representanter for hele orga-
nisasjonen Molde kommune. Alle har 
derfor et selvstendig ansvar for å bidra 
til at tilliten og omdømmet til kommu-
nen ivaretas. Utfordringene skal møtes 
gjennom å videreutvikle god kultur for 
åpenhet. Det skal være normalt og ak-
septert å ta opp vanskelige situasjoner i 
hverdagen til diskusjon. Gjennom å dele 
både gode og mindre gode erfaringer, er 
det lettere å finne nye måter å håndtere 
ulike problemstillinger på.

Etikk

Molde kommune har høyt fokus på 
helse, miljø og sikkerhet. Enhetenes ar-
beidsmiljøutvalg (AMU) har god struktur, 
og jobber godt med arbeidsmiljøsaker. 
AMU tar opp spørsmål på eget initiativ 
eller etter anmodning fra enkeltperso-
ner, verneombud eller hovedarbeidsmil-
jøutvalget (HAMU). AMU rapporterer til 
HAMU. I 2013 ble det avholdt fire møter 
i HAMU. 

HMS-systemet ligger på intranett og 
i Rettesnora, og her finnes alle over-
ordnede prosedyrer, årshjul for HMS-
aktiviteten med mer. Systemet utvikles 
kontinuerlig, og er tilgjengelig både for 
ledere og øvrige medarbeidere til enhver 
tid. 

I januar/februar 2013 ble det gjen-
nomført 3-dagers lovpålagt opplæring 
i HMS for ledere med personalansvar, 
nye AMU-medlemmer og verneombud. 
Totalt 26 ansatte fikk godkjent gjennom-
føringen. Opplæringen ble gjennomført 
i samarbeid med Medi3 Bedriftshelse-
tjeneste.   

Bedriftshelsetjenesten (BHT)
Etter anbudskonkurranse, inngikk 
kommunen i 2013 ny samarbeidsavtale 
om bedriftshelsetjeneste med Medi3. 
Samarbeidet fungerer godt, og det 
jobbes systematisk for å kunne tilby 
kommunens ansatte en best mulig 
tilpasset tjeneste. Det er etablert en god 
struktur for kontinuerlig kontakt og jevn-
lige systemmøter mellom personal- og 
organisasjonsavdelingen og BHT.   

Bedriftshelsetjenesten besøker alle 
lokale AMU, og hver enkelt enhet har 
egen samarbeidsplan for sin aktivitet 
mot bedriftshelsetjenesten.

Ansatte som er sykemeldt i mer enn fire 
uker, tilbys konsultasjon med bedrifts-
legen. Her får man gode råd som er 
nyttige både for hver enkelt arbeidstaker 
og for arbeidsmiljøet. 

For ansatte som har behov for arbeids-
plassvurdering, utføres dette av fysio-
terapeut fra BHT. Dette er et forebyg-
gende tiltak i forhold til fysisk utforming 
på arbeidsplassen.    

Inkluderende arbeidsliv (IA)
Molde kommune er en IA-bedrift. I 
nåværende avtaleperiode er de sentrale 
målene å forebygge sykefravær, øke 
fokuset på jobbnærvær, hindre utstøting 
fra arbeidslivet samt å øke rekruttering 
til arbeidslivet for personer som har falt 
utenfor. 

Kommunen har kontaktpersoner ved 
NAV Molde og ved NAV Arbeidslivs-
senter. Gjennom IA-forum evalueres og 
diskuteres det systematiske IA-arbeidet 
jevnlig. I IA-forum deltar personal- og 
organisasjonsavdelingen, hovedtillits-
valgte, hovedverneombud og bedrifts-
helsetjenesten i tillegg til representanter 
fra NAV.

Helse, miljø og sikkerhet I Molde kommune utarbeides det stadig 
felles prosedyrer og retningslinjer for 
ledere og ansatte. De tillitsvalgte er med 
på dette arbeidet og dette fokuset vil 
fortsette i 2014. Hovedtillitsvalgte ser 
nytten av at det finnes like rutiner og 
systemer for alle kommunens arbeids-
plasser i tillegg til de prosedyrer som 
forholder seg til de ulike fagområdene.

 

Strategisk blikk fremover
Som utfordringer fremover, vil hovedtil-
litsvalgte spesielt peke på følgende 
områder:

• Fortsatt fokus på nærvær og gode, 
helsebringende arbeidsmiljø. Folkehel-
seperspektiv i alle enheter.

• Levere tjenester, på alle områder, av  
 

best mulig kvalitet, innenfor de  
økonomiske og menneskelige  
ressurser kommunen har til rådighet.

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

• Fortsette arbeidet for å forebygge 
uønsket deltid og etablere en heltids-
kultur i Molde kommune.



Muligheter for en aktiv og  
meningsfylt tilværelse i felles-
skap med andre bidrar til  
god folkehelse.
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Molde kommune fører sitt regnskap 
etter kommunale regnskapsprinsipper 
nedfelt i kommunelovens § 48 og regn-
skapsforskriftens § 7. Anordningsprinsip-
pet gjelder i kommunal sektor og betyr 
at all tilgang og bruk av midler i løpet 
av året, som vedrører kommunens virk-
somhet, skal fremgå av driftsregnskapet 
eller investeringsregnskapet.

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

Kommunens driftsregnskap viser årlige 
avskrivninger som er årlige kostnader 

som følge av forbruk av aktiverte drifts-
midler. Avskrivningene påvirker kommu-
nens brutto driftsresultat, men blir utnul-
let slik at netto driftsresultat er upåvirket 
av denne kostnaden. Netto driftsresultat 
i kommunen er derimot belastet med 
årets avdrag som er utgiften relatert til 
forbruk av aktiverte driftsmidler som skal 
påvirke kommunes driftsresultat etter 
gjeldende regnskapsregler. Årsaken til 
at avskrivningene blir vist i regnskapet, 
er blant annet at beslutningstakere og 
regnskapsbrukere skal se denne kostna-
den presentert i regnskapet og vurdere 
denne i forhold til kommunens driftsre-
sultat og avdragsutgifter. 

Videre er regnskapet ført etter brutto-
prinsippet. Det betyr at det ikke er gjort 

fradrag i inntekter for tilhørende utgifter 
og/eller fradrag i utgifter for tilhørende 
inntekter. Dette betyr at aktiviteten i 
kommunen kommer frem med riktig 
beløp.

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

Kurt Magne Thrana
økonomisjef
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Driftsregnskapet (Beløp i 1.000 kr.)

 Note Regnskap 2013 Rev. budsjett 2013 Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2014
DRIFTSINNTEKTER     
Brukerbetalinger   79 325   74 201   71 981   67 932   77 572 
Andre salgs- og leieinntekter   77 971   74 557   68 843   69 295   80 547 
Overføringer med krav til motytelse   293 163   235 056   257 336   236 745   229 101 
Rammetilskudd   519 296   525 609   510 137   462 558   544 846 
Andre statlige overføringer   59 047   60 894   49 900   43 462   70 475 
Andre overføringer   17 372   28 768   13 938   21 666   1 400 
Skatt på inntekt og formue   640 513   639 067   604 525   555 349   676 330 
Eiendomsskatt   69 372   69 405   62 655   53 724   77 786 
Andre direkte og indirekte skatter   27   20   26   27   20 
Sum driftsinntekter   1 756 086   1 707 577   1 639 341   1 510 758   1 758 077 
DRIFTSUTGIFTER      
Lønnsutgifter   933 819   899 851   877 820   825 541   911 684 
Sosiale utgifter 4  242 515   233 564   215 257   202 255   257 942 
Kjøp av varer og tj. som inngår i tj. produksjonen   195 642   157 884   173 630   162 606   163 964 
Kjøp av tjenester som erstatter tj. produksjon   152 589   156 803   143 816   130 519   158 839 
Overføringer   192 572   173 816   178 434   145 523   219 444 
Avskrivninger 12  26 630   26 631   24 234   23 506   - 
Fordelte utgifter   -46 348   -34 570   -44 748   -31 809   -60 842 
Sum driftsutgifter   1 697 419   1 613 979   1 568 443   1 458 141   1 651 031 
Brutto driftsresultat   58 667   93 598   70 898   52 617   107 046 
FINANSINNTEKTER      
Renteinntekter, utbytte og eieruttak   10 665   8 537   16 998   24 956   5 389 
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)   7 038   5 800   6 890   -   3 850 
Mottatte avdrag på utlån   680   750   265   180   550 
Sum eksterne finansinntekter   18 383   15 087   24 153   25 136   9 789 
FINANSUTGIFTER      
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter   44 940   44 634   48 097   49 799   45 925 
Tap på finansielle instrumenter   -   -   -   5 601   - 
Avdragsutgifter   63 216   63 621   63 038   60 705   69 561 
Utlån   788   500   709   605   500 
Sum eksterne finansutgifter   108 944   108 755   111 844   116 710   115 986 
Resultat eksterne finanstransaksjoner   90 561   93 668   87 691   91 574   106 197 
Motpost avskrivninger   26 630   26 631   24 234   23 506  -
Netto driftsresultat   -5 264   26 561   7 441   -15 451   849 
INTERNE FINANSTRANSAKSJONER      
Bruk av tidligere års mindreforbruk   1 258   1 258   -   12 071   - 
Bruk av disposisjonsfond 9  5 827   5 827   9 969   1 563   - 
Bruk av bundne fond 9  10 700   497   4 886   5 224   507 
Bruk av likviditetsreserve   -   -   -   -   - 
Sum bruk av avsetninger   17 785   7 582   14 855   18 858   507 
Overført til investeringsregnskapet   17 038   28 114   7 640   1 741   1 336 
Dekning av tidligere års regnsk. m. merforbruk   -   -   4 569   -   - 
Avsetninger til disposisjonsfond 9  5 827   6 009   -   -   - 
Avsetninger til bundne fond 9  9 528   20   8 829   6 235   20 
Sum avsetninger   32 393   34 143   21 038   7 976   1 356 
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk   -19 872   -   1 258   -4 569   - 

 (Beløp i 1.000 kr.)

 Regn. 2013 Rev. budsjett 2013 Oppr. budsjett 2013 Regn. 2012 Regn. 2011 Budsjett 2014
Skatt på inntekt og formue  640 513   639 067   639 067   604 525   555 349   676 330 
Ordinært rammetilskudd  519 296   525 609   525 312   510 137   462 559   544 846 
Skatt på eiendom  69 372   69 405   70 205   62 655   53 724   77 786 
Andre direkte eller indirekte skatter  26   20   20   26   26   20 
Andre generelle statstilskudd  59 047   60 894   51 897   49 900   43 462   70 475 
Sum frie disponible inntekter  1 288 254   1 294 995   1 286 501   1 227 243   1 115 120   1 369 457 
Renteinntekter og utbytte  10 665   8 537   13 593   16 998   24 432   5 389 
Gevinst fiansielle instrumenter  7 038   5 800   3 300   6 890   -   3 850 
Renteutg., provisjoner og andre fin. utg.  44 940   44 634   46 794   48 097   49 275   45 925 
Tap finansielle instrumenter (omløpsm.)  -   -   -   -   5 601   - 
Avdrag på lån  63 216   63 621   62 871   63 039   60 705   69 561 
Netto finansinnt./utg.  -90 453   -93 918   -92 772   -87 248   91 149   -106 247 
Til dekning av tidligere regnsk. m. merforbruk  -   -   4 572   4 569   -   1 336 
Til ubundne avsetninger  5 827   6 009   182   -   -   - 
Til bundne avsetninger  9 528   20   20   8 829   6 235   20 
Bruk av tidl. års mindreforbruk  1 257   1 258   -   -   12 072   - 
Bruk av ubundne avsetninger  5 827   5 827   3   9 969   1 563   - 
Bruk av bundne avsetninger  10 701   497   497   4 886   5 224   507 
Netto avsetninger  2 430   1 553   -4 274   1 457   12 624   -849 
Overført til investeringsregnskapet  17 038   28 114   28 114   7 640   1 741   - 
Til fordeling drift  1 183 193   1 174 516   1 161 341   1 133 813   1 034 853   1 262 361 
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)  1 203 065   1 174 516   1 161 341   1 132 555   1 039 422   1 262 361 
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk  -19 872  -   -   1 258   -4 569   - 

2011 2012 2013 Budsjett 
2014

Korrigert netto driftsresultat

-16 462 3 498 -4 092 1 336

Momskompensasjon

Trekk i  
rammen

Regnskap  
2013

Regnskap  
2012

Regnskap 
2011

Momskompensasjon drift 34 936 16 418 33 480 34 123
Momskompensasjon investering 10 875 14 511 16 416 19 298
Totalt 45 811 30 929 49 896 53 421

(Beløp i 1.000 kr.)

Det oppleves som lite tilfredsstillende at årets kommuneregnskap ender ut i et  
underskudd på hele 19,9 mill. kroner. For en kommune av Moldes størrelse, med  
en brutto driftsinntektsramme på 1,8 milliarder kroner, skal inndekningen av et  
slikt underskudd allikevel være håndterbart.

n økonomi

Regnskapsprinsipper

Molde kommunes regnskap for 2013 
viser et udekket regnskapsmessig 
merforbruk på 19,9 mill. kroner. Dette er 
noe mindre enn prognosene i øko-
nomirapporteringen per utgangen av 
oktober tilsa. Netto driftsresultat viser 
et underskudd på 5,3 mill. kroner mot 
et opprinnelig budsjettert overskudd på 
26,6 mill. kroner i revidert budsjett eller 
en forverring på 31,9 mill. kroner. Interne 
finanstransaksjoner viser en forbedring i 
forhold til revidert budsjett på 12,0 mill. 
kroner.  

Det regnskapsmessige merforbruket på 
19,9 mill. kroner i forhold til revidert bud-
sjett, skyldes et samlet merforbruk fra 
avdelinger og enheter i året på 13,3 mill. 
kroner. De største negative avvikene er 
innenfor pleie- og omsorgstjenestene og 
sosialtjenesten.  Det finansielle området 
bidrar også med en mindreinntekt på 6,6 
mill. kroner. Samlede pensjonskostnader 
fra kommunens tre pensjonsleveran-
dører, ble 3,0 mill. kroner høyere enn 
budsjettert. Økning i skatteinntektene 
på 1,4 mill. kroner medførte trekk i 
rammetilskuddet på 4,1 mill. kroner. 
Integreringstilskudd flyktninger ble 
3,7 mill. kroner lavere enn budsjettert 
mens tildelingen av skjønnsmidler fra 
fylkesmannen sviktet med hele 2,2 mill. 
kroner. Avkastning av ekstern forvaltning 
ble på hele 9,7 pst. noe som er 1,2 mill. 

kroner høyere enn et optimistisk revidert 
budsjett. Et svært lavt gjennomsnittlig 
rentenivå gjennom året kombinert med 
bedre likviditet enn budsjettert medførte 
anslagsvis 1,9 mill. kroner i reduserte 
netto renteutgifter. Forøvrig forekommer 
det flere positive og negative avvik som 
er av mer beskjeden karakter men som 
samlet gjør at det negative avviket på 
finans blir på 6,6 mill. kroner.

Det er anbefalt at netto driftsresultat bør 
utgjøre 3,0 pst. av driftsinntektene. For 
Molde kommune utgjør netto driftsresul-
tats andel av driftsinntektene - 0,3 pst. i 
2013 (0,5 pst. i 2012 og -1,0 pst. i 2011). 
Netto driftsresultat, korrigert for bruk/av-
setning bundne fond, viser slik utvikling.

Regnskapsresultat

Regnskapsskjema 1A - drift 
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Regnskapsskjema 2A - investering (Beløp i 1.000 kr.)

 Regnskap 2013 Rev. budsjett 2013 Oppr. budsjett 2013 Regnskap 2012  Regnskap 2011 Budsjett 2014
Investeringer i anleggsmidler 96 480 106 935 91 450 114 543 58 726 71 118
Utlån og forskutteringer 19 373 78 996 45 500 26 408 17 029 57 500
Avdrag på lån 9 387  -   -  9 698 7 301 -
Dekning av tidligere års udekket 1 215 - - - - -
Avsetninger 16 783 28 114 28 114 12 882 23 389 -
Årets finansieringsbehov 143 238 214 045 165 064 163 531 106 445 128 618
FINANSIERT SLIK:      
Bruk av lånemidler 87 561 157 556 100 650 124 123 72 343 113 124
Inntekter fra salg av anleggsmidler 18 695 20 000 20 000 8 843 17 795 -
Tilskudd til investeringer  9  -  -   -  500  7 494 
Mottatte avdrag på lån og refusjoner 11 980  -  15 800 14 423 8 768 -
Andre inntekter 97 -  -  129 69  - 
Sum ekstern finansiering 118 342 177 556 136 450 147 518 99 475 120 618
Overført fra driftsregnskapet 17 039 28 114 28 114 7 640 1 741 -
Bruk av avsetninger 9 607 8 375 500 1 517 3 226 8 000
Sum finansiering 144 988 214 045 165 064 156 675 104 442 128 618
Udekket/udisponert 1 750 - - -6 856 -2 003 -
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Investeringsregnskapet (Beløp i 1.000 kr.)

 Note Regnskap 2013 Rev. budsjett 2013 Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2014
INNTEKTER      
Salg av driftsmidler og fast eiendom   18 695   20 000   8 843   17 796   - 
Andre salgsinntekter   97   -   129   69   - 
Overføringer med krav til motytelse   2 593   -   4 725   1 467   7 494 
Statlige overføringer    -   -   -   500   - 
Andre overføringer   9   -   -   -   - 
Sum inntekter   21 394   20 000   13 697   19 832   7 494 
UTGIFTER      
Kjøp av varer og tj. som inngår i tj. produksjon   82 879   104 835   104 286   33 699   70 118 
Kjøp av tjenester som erstatter tj. produksjon   -  -  -   -   - 
Overføringer   12 050   2 100   9 521   24 508   500 
Renteutgifter, provisjoner og andre fin. utg.   1 650   -   803   559   - 
Fordelte utgifter   -99   -   -67   -40   - 
Sum utgifter   96 480   106 935   114 543   58 726   70 618 
FINANSTRANSAKSJONER      
Avdragsutgifter   9 387  -  9 698   7 301   - 
Utlån   17 296   78 171   25 531   16 407   57 500 
Kjøp av aksjer og andeler 8  2 077   825   878   622   500 
Dekning av tidligere års udekket   1 215   -   4 488   23 086   - 
Avsetninger til ubundne investeringsfond 9  16 748   28 114   7 139   -   - 
Avsetninger til bundne fond   35   -   1 255   303   - 
Sum finansieringstransaksjoner   46 758   107 110   48 989   47 719   58 000 
Finansieringsbehov   121 844   194 045   149 835   86 613   121 124 
DEKKET SLIK:      
Bruk av lån   87 562   157 556   124 123   72 343   113 124 
Mottatte avdrag på utlån   9 387   -   9 698   7 301   - 
Salg av aksjer og andeler   -   -   -   -   - 
Bruk av tidligere års udisponert   -   -   -   81   - 
Overføringer fra driftsregnskapet   17 038   28 114   7 641   1 741   - 
Bruk av disposisjonsfond 9  -  -  -   -   - 
Bruk av ubundne investeringsfond 9  9 577   8 325   878   622   8 000 
Bruk av bundne fond 9  30   50   639   2 522   - 
Bruk av likviditetsreserve  - -  -   -   - 
Sum finansiering   123 594   194 045   142 979   84 610   121 124 
Udekket/udisponert   1 750   -   -6 856   -2 003   - 

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

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

 Regnskap 2013 Rev. budsjett 2013 Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2014
Drifts- og forvaltningsavd. inkl. rådmannen 38 811 37 853 44 866 30 572 43 277
Plan- og utviklingsavdelingen 10 461 11 007 10 875 10 786 18 262
Personal- og organisasjonsavdelingen 19 192 19 560 20 024 17 914 19 563
Økonomiavdelingen 12 327 12 442 12 339 11 495 11 650
Informasjons- og serviceavdelingen 4 023 4 252 4 082 4 770 4 194
Plan- og utviklingsavd. fagseksjon skole 13 608 16 905 22 034 22 957 704
Kvam skole 13 818 13 883 13 403 13 137 14 581
Sellanrå skole 24 281 23 786 23 122 23 164 25 109
Langmyra skole 27 782 27 744 26 611 26 298 30 046
Nordbyen skole 20 064 20 058 19 087 20 321 21 050
Kviltorp skole 27 684 27 463 25 494 23 985 29 950
Kleive oppvekstsenter 12 548 12 640 11 286 6 055 10 961
Bolsøya skole 6 175 6 213 5 453 4 982 6 654
Vågsetra barne- og ungdomsskole 18 923 19 005 18 020 18 044 19 429
Sekken oppvekstsenter 4 485 4 625 4 559 4 531 4 633
Bekkevoll ungdomsskole 29 882 29 934 28 728 27 299 30 617
Bergmo ungdomsskole 20 585 20 957 20 626 21 364 21 031
Skjevik barne- og ungdomsskole 17 938 17 242 17 630 17 964 17 780
Molde voksenopplæringssenter 8 281 8 355 8 397 9 043 8 333
Plan- og utviklingsavd. fagseksjon barnehage 94 234 99 321 84 066 73 787 107 709
Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager 12 890 13 200 12 920 13 243 11 893
Hatlelia og Barnas Hus barnehager 14 743 14 573 12 839 12 925 17 877
Kvam og St. Sunniva barnehager 11 010 11 530 11 200 11 316 11 194
Hjelset barnehage 8 097 7 776 6 865 11 531 8 860
Langmyra og Banehaugen barnehager 5 768 5 839 4 569 5 527 4 859
Lillekollen barnehage 13 059 13 834 13 397 13 032 13 436
Barneverntjenesten 26 242 26 053 41 370 40 927 26 476
Sosialtjenesten NAV Molde  72 692 66 395 61 860 57 415 69 490
Ressurstjenesten 11 932 11 632 10 318 10 650 9 888
Molde asylmottak 568 -193 -314 -754 -193
Helsetjenesten 58 603 58 693 39 234 37 403 58 896
Plan- og utviklingsavd. fagseksjon pleie og omsorg 8 078 6 450 9 734 -18 423 6 291
Glomstua omsorgssenter  77 326 75 950 75 892 72 154 77 043
Kirkebakken omsorgssenter 84 444 75 960 75 299 73 778 74 328
Råkhaugen omsorgssenter 21 216 19 223 11 720 6 425 25 554
Bergmo omsorgssenter 66 459 65 722 61 382 61 793 68 744
Røbekk omsorgssenter 24 503 25 117 24 338 23 702 19 877
Kleive omsorgssenter 37 021 36 657 35 819 34 979 36 839
Skåla omsorgssenter 23 318 21 555 21 843 20 246 21 723
Tiltak funksjonshemmede 134 517 134 234 123 297 113 094 139 391
Brann- og redningstjenesten 20 224 18 832 19 756 19 344 18 707
Byggesak og geodata -870 1 074 967 1 305 666
Molde bydrift 11 945 12 513 21 167 20 258 9 614
Kulturtjenesten 36 690 36 380 25 477 21 087 31 669
Kulturskolen 9 214 9 295 9 737 9 392 8 914
Kirkelig fellesråd 9 323 9 323 9 442 8 857  - 
Netto utgift avdelinger/enheter 1 224 114 1 210 862 1 160 830 1 069 673 1 217 569
Avstemming mot skjema 1A - drift* -21 049 - -28 276 -30 251  44 792
Sum fordelt til drift 1 203 065 1 210 862 1 132 554 1 039 422 1 262 361
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Regnskapsskjema 2B - investering (Beløp i 1.000 kr.)

* Avstemming skyldes bruk av elimineringsart for å unngå dobbeltrapportering knyttet til internsalg på prosjekt 4447.

 Prosjekt nr. Regnskap  Revidert  Avvik  
   2013 budsjett 2013
Ny internettportal - (molde.kommune.no) 1013  248   500   -252 
IKT-utvikling programvare/maskinvare 1023  3 996   4 200   -204 
Fornying kontorstøttesystem 1028  2 602   2 500   102 
Nytt innfordringssystem 1030  357   400   -43 
Infrastruktur - IKT 1034  3 184   2 000   1 184 
BMS - nytt verktøy 1035  1 630   1 460   170 
Sjøfronten - trinn 1 1122  -   1 000   -1 000 
Digitalt planregister 1124  190   200   -10 
Kjøp friområde Opdølhaugen 1125  -   800   -800 
Dagmars herjinger - opprydding/utbedringer 1126  2 322   2 500   -178 
IKT - til undervisning 2002  -   1 400   -1 400 
IKT - lærere 2011  -   1 175   -1 175 
Suplering/utskifting senger, teknisk utstyr 3043  628   1 000   -372 
Oppgradering maskinpark vaskeri/skyllerom 3044  994   1 100   -106 
O2-utstyr, bærbare kolber/medisinsk teknisk utstyr 3045  -   400   -400 
Utskifting oppvaskmaskiner sjukeheimer 3046  214   250   -36 
Ny varebil, hjelpemiddelforvaltning 3047  -   400   -400 
Opparbeidelse av tomtefelt boliger 4001  26 319   20 000   6 319 
Diverse erverv og tiltak 4004  561   400   161 
Sentrumstiltak 4005  90   600   -510 
Kommunale veger 4011  7 084   6 600   484 
Fylkesveger 4010  -   1 380   -1 380 
Trafikksikring 4012  725   550   175 
Veg- og gatelys 4013  1 295   1 200   95 
Kartverk og grunnlagsmålinger 4015  194   250   -56 
Utskifting av maskiner 4016  2 017   2 000   17 
Elgsåslia tomtefelt 4056  8 460   6 375   2 085 
Diverse brannutstyr 4117  123   315   -192 
Kurs og øvingsbil 4123  325   300   25 
Ny stigebil 4124  5 307   6 340   -1 033 
Ny brann- og beredskapsbåt, kommuneandel 4125  -   3 600   -3 600 
Elektronisk arkiv byggesak og geodata 4330  -   1 740   -1 740 
Oppgradering P-automater 4453  -   687   -687 
Tetting av tak i Molde parkeringshus 4463  2 213   4 295   -2 082 
Etablering avgiftsbelagte p-plasser (K-sak 7/13) 4470  30   50   -20 
Molde parkeringshus - styring 4473  563   618   -55 
Oppgradering Hatlelitunellen 4477  6 524   6 500   24 
Gangveg Hjelset-Kleive 4901  3 318   2 350   968 
Høgskoleområdet - veg og parkering 4933  1 287   2 000   -713 
Gang- og sykkelveg Åsan 4967  -   3 000   -3 000 
Molde domkirke, nytt tak 5003  6 614   7 500   -886 
Div prosjekter kirkelig fellesråd 5009  200   200   - 
Kulturhuset - rehabilitering av stoler + nye stoler 5262  200   200   - 
Maskinelt utstyr - park og idrett 5522  744   700   44 
Parker og grøntanlegg 5524  193   200   -7 
Idretts-/nærmiljøanlegg 5528  575   1 000   -425 
RosePlanen 5530  101   400   -299 
Utvikling/opprusting Hjertøya 5536  603   600   3 
Servicebygg Jensgurilia - kommunedel 5551  300   300   - 
Kirkegårdutvidelser (Tøndergård gravlund - lager) 5606  900   865   35 
Kirkegårdutvidelser 5609  1 099   2 535   -1 436 
Sum    94 329   106 935   -12 606 
Diverse prosjekt med manglende bevilgning   2 253   -   2 253 
Avstemming mot skjema 2B - investering*   -102   -   -  
Totaltsum   96 480   106 935   -10 353

Investeringer 
Under følger regnskapsskjema 2B med 
påfølgende kommentarer. Denne over-
sikten over investeringsprosjekter  

 
presenteres på samme nivå som de tid-
ligere er vedtatt i budsjettet. Det vises 
for øvrig til regnskapsskjema 2A.

Ny tolkning av regelverk for  
investeringer 
Molde kommune har i 2013 tilpasset 
sin budsjettering og regnskapføring 
etter de presiseringer som har kommet 
vedrørende investeringer. Dette ble et 
overgangsår for å få endret praksis i 
hele kommunen. Enkelte misforståelser 
har oppstått gjennom året. 

Avvik og manglende bevilgning 
Investeringsprosjekter med overskridel-
ser eller manglende bevilgning vil bli lagt 
frem for politisk behandling i egne saker. 
Større prosjekter som går over flere 
år, blir lagt frem som egne saker når 
prosjektet er avsluttet.

Balansen (Beløp i 1.000 kr.)

 Note Regnskap 2013 Regnskap 2012 Regnskap 2011 

EIENDELER    
Anleggsmidler   2 640 582   2 459 835   2 366 598 
Faste eiendommer og anlegg 12  540 954   427 502   435 755 
Utstyr, maskiner og transportmidler 12  73 851   63 654   57 893 
Utlån 6  69 887   168 471   152 195 
Aksjer og andeler 8  177 976   175 899   182 921 
Pensjonsmidler 4  1 777 914   1 624 309   1 537 834 
Omløpsmidler   549 085   410 475   386 855 
Kortsiktige fordringer 2, 6  228 753   142 413   198 715 
Premieavvik 4  164 191   142 126   123 356 
Obligasjoner   79 916   72 879   65 989 
Kasse, postgiro, bankinnskudd   76 225   53 057   -1 205 
Sum eiendeler   3 189 667   2 870 310   2 753 453 
EGENKAPITAL OG GJELD    
Egenkapital   59 615   184 256   354 586 
Disposisjonsfond 9  37   37   10 006 
Bundne driftsfond 9  22 083   23 282   19 365 
Ubundne investeringsfond 9  108 440   101 269   95 009 
Bundne investeringsfond 9  2 956   2 924   2 282 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital drift   -10 576   -10 576   -10 575 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital investeringer    557   557   556 
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk   -19 872   1 258   -4 569 
Udisponert i investeringsregnskap 9  1 750   -   - 
Udekket i investeringsregnskap 9  -30 205   -   -29 052 
Likviditetsreserve   -   -31 420   - 
Kapitalkonto 13  -15 555   96 925   271 564 
Langsiktig gjeld   2 862 424   2 445 390   2 165 483 
Pensjonsforpliktelser 4  2 186 612   1 937 646   1 759 220 
Andre lån 2, 13  675 812   507 744   406 263 
Kortsiktig gjeld   267 628   240 664   233 384 
Annen kortsiktig gjeld 6  250 627   227 075   219 973 
Premieavvik 4  17 001   13 589   13 411 
Sum egenkapital og gjeld   3 189 667   2 870 310   2 753 453 
MEMORIAKONTO    
Memoriakonto   234 742   113 900   99 501 
Ubrukte lånemidler *   206 287   82 480   70 449 
Andre memoriakonti   28 455   31 420   29 052 
Motkonto til memoriakontiene   234 742   113 900   99 501 
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* Ubrukte lånemidler har økt betydelig i 2013. Dette er en konsekvens av endret praksis vedrørende investeringer og mindre utlån (startlån) enn forutsatt. Ubrukte 
lånemidler i Molde Eiendom KF er viktigste årsak til økningen. 
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Note 3A  Anskaffelse og anvendelse av midler (Beløp i 1.000 kr.)

 Regnskap Rev. budsjett Oppr. budsjett Regnskap  Regnskap Budsjett
 2013 2013 2013 2012 2011 2014
ANSKAFFELSE AV MIDLER      
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 1 756 086 1 707 577 1 690 057 1 639 341 1 510 759 1 758 077
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 21 394 20 000 35 800 13 697 19 832 7 494
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 115 331 172 643 117 993 157 974 104 256 122 913
Sum anskaffelse av midler 1 892 811 1 900 220 1 843 850 1 811 012 1 634 847 1 888 484
ANVENDELSE AV MIDLER      
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 1 670 789 1 587 348 1 564 847 1 544 208 1 434 636 1 651 031
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 94 830 106 935 91 450 113 740 58 167 70 618
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 139 354 187 751 155 665 148 755 141 075 173 986
Sum anvendelse av midler 1 904 973 1 882 034 1 811 792 1 806 703 1 633 878 1 895 635
Anskaffelse - anvendelse av midler -12 162 18 186 31 888 4 309 969 -7 151
Endring i ubrukte lånemidler  123 808   -   -  12 030 6 506  - 
Endring regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapitalen  -   -   -   -   -   - 
Endring i arbeidskapital 111 646 18 186 31 888 16 339 7 475 -7 151
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER      
Avsetninger 35 103 34 143 32 888 27 537 29 625 1 356
Bruk av avsetninger 27 393 15 957 1 000 16 372 22 084 8 507
Til avsetning senere år  19 872  -  -  6 856 6 572 -
Netto avsetninger -12 162 18 186 31 888 4 309 969 -7 151
INTERNE OVERFØRINGER OG FORDELINGER      
Interne inntekter med videre 98 264 96 450 87 343 84 639 64 262 68 589
Interne utgifter med videre 98 264 96 450 87 343 84 639 64 262 68 589
Netto interne overføringer  -   -   -   -   -   - 

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

  Regnskap 2013 Regnskap 2012 Regnskap 2011
OMLØPSMIDLER    
Endring betalingsmidler  23 169 54 262 -4 918
Endring ihendehaverobligasjoner og sertifikater  7 038 6 890 -5 601
Endring kortsiktige fordringer  86 339 -56 301 -17 984
Endring premieavvik  22 065 18 768 23 838
Endring omløpsmidler (A)  138 611 23 619 -4 665
KORTSIKTIG GJELD    
Endring kortsiktig gjeld (B)  -26 965 -7 279 12 140
Endring i arbeidskapital (A-B)  111 646 16 340 7 475
AVSTEMMING AV ARBEIDSKAPITAL MELLOM BALANSE OG BEVILGNINGSREGNSKAP   
Endring arbeidskapital i balansen  111 646 16 340 7 475
Korrigert (differanse)   -   -  -
Endring arbeidskapital i bevilgningsregnskapet  111 646 16 340 7 475
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Molde kommunes organisering
Molde kommunes regnskap synliggjør 
alle aktiviteter i kommunal regi samtidig 
som det beskriver omfanget av tje-
nesteproduksjonen som er satt bort til 
andre. Kommunen har ved årsskiftet fire 
kommunale foretak som ikke er inntatt 
i kommunens regnskapstall. Disse er 
Molde Vann og Avløp KF, Molde Havne-

vesen KF, Molde Eiendom KF og Mol-
debadet KF som alle presenterer egne 
regnskaper for kommunestyret. I note 
10 til regnskapet for 2013, er hovedtall 
for alle disse virksomhetene presentert 
samlet for konsernet. I note 8, er hoved-
tall for kommunens 5 heleide aksje-
selskaper også presentert. Det gjelder 
Molde Kino AS, Gotfred Lies plass 1 AS, 

Gotfreds Lies plass 1 Omsorgsboliger 
AS, Molde Bompengeselskap AS og 
Romsdal Parkering AS. Innledningsvis i 
årsrapporten er det laget en oppstilling 
som viser alle foretak, interkommunale 
samarbeid og interkommunale selskap 
der Molde kommune er deltaker.

Note 1  

Pensjon
Generelt om pensjonsordningene  
i kommunen   
Kommunen har i 2013 hatt pensjons-
forsikringer for sine ansatte i Molde 
Kommunale Pensjonskasse (MKP), 
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) 
og Statens Pensjonskasse (SPK).

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

AFP for 62 - 64 år er ikke forsikrings-
messig dekket og det er heller ikke på 
annen måte samlet opp fond til dekning 
av fremtidige AFP-pensjoner.

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

premie og beregnet pensjonskostnad 
betegnes premieavvik og skal inntekts- 
eller utgiftsføres i driftsregnskapet med 
tilbakeføring igjen neste år/over de 
neste 10/15 årene.   

Bestemmelsene innebærer også at 
beregnede pensjonsmidler og pensjons-
forpliktelser er oppført i balansen som 
henholdsvis anleggsmidler og langsiktig 
gjeld.

Note 4

Note 2
Vesentlige transaksjoner  
i regnskapet 
Det er usikkerhet omkring refusjons-
krav fra Molde kommune til Barne-, 
ungdoms- og familieetaten i region 
Midt-Norge (Bufetat) for 2. halvår 2005 
og for årene 2006 til og med 2013. 
Refusjonskravet gjelder to saker. Molde 
kommune har sendt krav på refusjon 
på til sammen 36,2 mill. kroner. Molde 
kommune brakte sakene inn for bar-
nevernets tvisteløsningsnemnd (BTN) 
i 2010, men fikk ikke medhold.  BTNs 
avgjørelse har kun status som rådgi-
vende utsagn. Etter en orientering fra 
rådmannen, ga formannskapet i møte 
15. februar 2011 sin støtte til at saken 
ble brakt inn for rettslig behandling. 

Grunnet sakenes spesielle karakter, tok 
KS advokatene over sakene med sikte 

på å kunne finne en løsning der også en 
domstolsbehandling var aktuell. Molde 
kommune tok i 2013 ut stevning i saken, 
men tapte i tingretten. Saken er anket 
og vil bli behandlet i Lagmannsretten i 
slutten av mai måned. Beløpet på 36,2 
mill. kroner er inntektsført i regnskapet 
for årene 2005 til og med 2013. Under 
kortsiktig gjeld står oppført en (mot)post 
på 18,7 mill. kroner som gjelder ikke 
inntektsført tilskudd til og med 2013.  
Dette er inntekter til ressurskrevende 
tjenester og gjelder samme sak. I tillegg 
er det mottatt 0,7 mill. kroner fra Bufe-
tat. Netto utestående per 31. desember 
2013 blir etter dette 16,8 mill. kroner. 

I 2013 er det inntektsført redusert 
pensjonskostnad i Molde Kommunale 
Pensjonskasse med 10,7 mill. kroner. 
Dette motsvarer utgiftsført husleie for 

Molde rådhus som er innbetalt pen-
sjonskassen. Beløpet blir ført tilbake 
i 2014 og motsvares av premiefond 
overført fra 2013.

Molde kommune har plassert ca. 79,9 
mill. kroner til forvaltning hos Pareto 
Forvaltning AS. Per 31. desember 2013 
fremkommer en urealisert gevinst på 
7,0 mill. kroner. Denne gevinsten er 
inntektsført i regnskapet for 2013.

Renteutgifter og avdrag på gjeld knyt-
tet til bygg som er overtatt av Molde 
Eiendom KF, er bokført og budsjettert i 
Molde kommunes regnskap. Avdrag i 
2013 utgjør 38,0 mill. kroner.

  (Beløp i 1.000 kr.)

 MKP KLP SPK Sum 31.12.13 Sum 31.12.12
PENSJONSKOSTNAD     
Netto pensjonskostnader (jfr. aktuarberegning)  59 984   17 083   22 508   99 575   87 502 
 Årets pensjonspremie (jfr. aktuarberegning)  -92 488   -14 689   -20 556   -127 733   -112 986   
= Årets premieavvik       -32 504   2 394   1 952   -28 158   -25 484   
AKKUMULERT PREMIEAVVIK 
 Akkumulert 01.01  91 603   23 759   -2 707   112 655   96 345  
 +/- Premieavvik for året   32 196   -2 394   -1 952   27 850   25 269  
 -/+  Resultatført 1/10 og 1/15 av tidligere års premieavvik  -9 133   -2 584   215   -11 502   -9 130  
Arbeidsgiveravgift av premieavviket 31.12   16 141   2 647   -601   18 187   16 052 
 = Akkumulert premieavvik 31.12  130 807   21 428   -5 045   147 190   128 536  
PENSJONSMIDLER (eks. arb.g. avg.)    
Regnskap per 31.12  1 247 928   296 856   233 131   1 777 915   1 624 522  
PENSJONSFORPLIKTELSER    
Regnskap per 31.12  1 489 469   355 669   341 474   2 186 612   1 937 646   

Nærmere om regnskapstallene

 MKP og KLP SPK
Forventet avkastning pensjonsmidler (§ 13-5 F) 5,00 % 4,35 %
Diskonteringsrente (§ 13-5 E) 4,00 % 4,00 %
Forventet årlig lønnsvekst (§ 13-5 B) 2,87 % 2,87 %
Forventet årlig G- og pensjonsregulering (§ 13-5 D) 2,87 % 2,87 %
Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 2,87 % -

Forutsetninger
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Note 6   Til hovedoversikt balanseregnskapet - fordringer og gjeld  
 til interkommunale samarbeid og kommunale foretak (Beløp i 1.000 kr.) 

 31.12.13 31.12.12 31.12.11
LANGSIKTIG UTLÅN   
Molde Utleieboliger KF  -   28 703   28 703 
KORTSIKTIG FORDRING   
Mellomregning Molde Vann og Avløp KF  3 251   -   - 
Mellomregning Moldebadet KF  1 685   1 787   - 
Mellomregning Molde Utleieboliger KF   -   1 586   3 176 
Sum kortsiktig fordring  4 936   3 373   3 176 
EGENKAPITALINNSKUDD   
Molde Utleieboliger KF  -   70 398   70 398 
KORTSIKTIG GJELD   
Mellomregning Tøndergård skole  -1 572   -2 140   -1 042 
Mellomregning Molde Vann og Avløp KF  -   -8 981   -1 333 
Mellomregning Molde Eiendom KF  -11 029   -70 123   -17 854 
Mellomregning Moldebadet KF  -   -   -120 
Sum kortsiktig gjeld  -12 601   -81 244   -20 349 
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Molde kommune har i sak 70/11 god-
kjent en garanti til Molde Hestesport-
klubb på 1,5 mill. kroner. Lånet er ennå 
ikke tatt opp.

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

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

Note 5  Kommunens garantiansvar  (Beløp i 1.000 kr.)

Person, firma, organisasjon 31.12.13 Garantiansvar utløper år 
Molde Barnehager BA 5 886 
Studentsamskipnaden - Anestua barnehage 2 392 2026
Molde og Omegns pensjonistboliger 723 
Sum Husbanken 9 001 
Sekken Museumslag 300 
Romsdalsmuseet 685 
Sportsklubben Træff 846 
Sportsklubben Rival 1 387 2021
Sum Sparebank 1 SMN 3 218 
Skålahallen BA 750 2023
Sum Sparebanken Møre 750 
Molde Hestesportklubb 739 2028
Sum Handelsbanken 739 
Tøndergård skole 916 2026
Molde Kino AS 16 200 2036
Akerhallen AS 11 035 2046
Sum KLP Kommunekreditt 28 151 
Tøndergård skole 1 600 
AS Regionteatret i Møre og Romsdal/Molde International Jazz Festival 32 614 2051
Stiftelsen Molde International Jazz Festival 12 122 2052
Molde Kulturbygg AS 63 431 2050
Sum Kommunalbanken AS 109 767 
Totalsum  151 626 

Note 8   Til hovedoversikt balanseregnskapet - aksjer og andeler  (Beløp i 1.000 kr.) 

 Bokført verdi 31.12.13 Antall aksjer/andeler Eierandel
AKSJER
Istad AS - B-aksjer 44 095  34 018  34,02 %
Molde Lufthavnutvikling AS 7 241  707  38,03 %
Akerhallen AS 3 500  39  19,50 %
Molde Kino AS 3 000  1 304  100,00 %
Romsdalsmuseet Eiendom AS 2 500  1 250  25,00 %
Gotfred Lies plass 1 AS 1 938  224 350  100,00 %
Molde Kunnskapspark AS  1 800  1 800  18,90 %
Langfjordtunnelen AS  1 728  71  16,07 %
Molde Bompengeselskap AS 1 100  10  100,00 %
Møreaksen AS 580  5 525  7,46 %
Kystlab AS 487  16 295  15,22 %
Samspleis AS  480  18  13,52 %
Astero AS 470  940  43,72 %
Molde Kulturbygg AS 333  25  33,00 %
AS Regionteatret i Møre og Romsdal 264  132  48,00 %
Romsdal Parkering AS 250  5  100,00 %
Bjørnsonhuset AS 225  225  37,50 %
Muritunet AS 200  200  1,40 %
Gottfred Liesplass 1 Omsorgsboliger AS 172  100,00 %
Halsafjorden Tunnelselskap AS 105  100  4,95 %
Destinasjon Molde & Romsdal AS 100  50  6,60 %
Harøysund Næringspark AS 100  10  10,00 %
Hyseskjæret AS 64  4  6,25 %
Tusten Tunnelselskap AS 51  51  16,90 %
Snarveien AS 50  10  1,80 %
Trafikkterminalen Molde AS 37  75  7,00 %
Sum aksjer 70 869  
ANDELER
Molde Kommunale Pensjonskasse -selskapskapital 99 000 - 100,00 %
Egenkapitaltilskudd KLP  7 257 - -
Øvre veg 11 - innskudd 230 - -
GassROR IKS - innskuddskapital 200 - 16,66 %
Storgt 10-12-14 AS - leieboerinnskudd 86 - -
Molde Båthavnlag A/L 79 10 -
Gjestestova AS - innskudd 68 - -
Stiftelsen Molde Ungdomsboliger - egenkapital 50 - -
Stiftelsen Bjørnsonfestivalen - innskudd 40 - -
Berg Alpin BA 30 60 -
Molde Boligbyggelag A/L 27 274 -
Skaret Skisenter BA 20 15 -
Molde Barnehager BA 11 10 -
Biblioteksentralen AL - andeler 5 18 -
A/L Skarbakkene 2 3 -
Skaret Travbane 1 10 -
Sum andeler 107 107 - -
Sum aksjer og andeler 177 976  

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

 31.12.13 31.12.12 31.12.11
TØNDERGÅRD SKOLE   
Overført fra samarbeidende kommuner 47 960 50 149 48 551
Egne inntekter 700 752 211
Sum inntekter 48 660 50 901 48 762
Benyttet til dekning av utgifter -45 466 -47 079 -42 370
Netto driftsresultat 3 194 3 822 6 392
Netto avsetning -665 -2 352 -1 572
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 2 529 1 470 4 820
KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2   
Overført fra samarbeidende kommuner 4 416 4 362 4 271
Egne inntekter 667 645 612
Sum inntekter 5 083 5 007 4 883
Benyttet til dekning av utgifter -5 367 -5 002 -4 666
Netto driftsresultat -284 5 217
Netto avsetning 284 -5 - 
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk - - 217
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Kurt Magne Thrana                                                                                                    Arne Sverre Dahl
økonomisjef                                                                                                                             rådmann

Molde 24. februar 2014
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Note 10  Hovedtall konsern

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

konsernet samlet, men dette kan gi ver-
difull informasjon. I denne noten presen-
teres derfor beløp fra driftsregnskapet 
og balansen samlet for de enheter som 

inngår i rettssubjektet Molde kommune. 
Interkommunale samarbeid og inter-
kommunale selskaper (IKS) er ikke med 
i oversikten.

Note 11   Ytelser til ledende personer og kontrollorganer 
 2012 2013
LEDENDE PERSONER
Ordfører 892 687 926 244
Varaordfører 446 343 463 122
Rådmann 993 480 1 032 485 
 
KONTROLLORGANER
Honorar for regnskapsrevisjon 759 000 774 950
Honorar for forvaltningsrevisjon 483 000 493 150
Andre oppgaver revisor 138 000 140 900
Kontrollutvalgssekretær 277 450 304 000

Note 13   Kommunens kapitalkonto (Beløp i 1.000 kr.)

 Debet  Kredit
01.01.13 Balanse (underskudd i kapital)  -  01.01.13 Balanse (kapital)   176 453 
Salg av fast eiendom og anlegg  16 930  Aktivering av fast eiendom og anlegg   64 441 
Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg  13 378    
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler  57   Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler   23 296 
Av- og nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler  13 252   Kjøp av aksjer og andeler   1 425 
Nedskriving av aksjer -   
Avdrag på utlån  10 068   Egenkapitaltilskudd KLP   652 
Andel avdrag eksterne lån fra foretakene  21 357   Utlån   10 583 
Bruk av midler fra eksterne lån  87 561   Avdrag på eksterne lån   87 489 
Pensjonsforpliktelser MKP/KLP/SPK  95 360    
Sammenslåing foretak - endringer i egenkapitalen  90 401    
Molde Eiendom KF - korrigert lånegjeld  38 002   Ekstraordinære avdrag lån   6 472 
31.12.13 Balanse (kapital)  -  31.12.13 Balanse (underskudd i kapital)   15 555 
Sum debet  386 366   Sum kredit   386 366 

Note 9   Balansen - fond og udekket/udisponert (Beløp i 1.000 kr.)

 IB 01.01.13 Bruk Avsatt UB 31.12.13 

Disposisjonsfond  37   -5 827   5 827   37 
Bundne driftsfond  23 282   -10 701   9 502   22 083 
Investeringsfond  101 269   -9 577   16 788   108 480 
Bundne investeringsfond  2 924   -30   62   2 956 
Udekket/udisponert i investeringsregnskapet  31 420   -2 965   -   28 455 

Selskap Årsresultat Egenkapital Gjeld
Molde Kino AS**  1 555   2 841   16 200 
Godtfred Lies plass 1 AS*  760   5 108   15 005 
Gottfred Lies Plass 1 Omsorgsboliger AS*  -36   578   157 
Molde Bompengeselskap AS  -     1 100   -   
Romsdal Parkering AS**  297   148   2 501 

Hovedtall aksjeselskap heleid av Molde kommune

* Regnskap 2012
** Regnskap 2013 (ikke revidert)

 (Beløp i 1.000 kr.)

 Molde  Molde  Molde Moldebadet Molde
 kommune Havnevesen KF  Vann og Avløp KF  KF Eiendom KF Sum
Sum driftsinntekter 1 756 086 2 500 94 154 28 038 112 595 1 993 373
Sum driftsutgifter -1 697 419 -2 177 -87 839 -21 678 -96 889 -1 906 002
Brutto driftsresultat 58 667 323 6 315 6 360 15 706 87 371
Finansresultat -90 561 0 -20 733 -7 465  (19 519) -138 278
Motpost avskrivninger 26 630 0 12 546 4 803 - 43 979
Netto driftsresultat -5 264 323 -1 872 3 698 -3 813 -6 928
Overført investeringsregnskapet -17 038  -   -  - - -17 038
Avsetninger -15 355 -205 -514  (3 698) - -19 772
Bruk av avsetninger 17 785  -  2 056 -  1 223  21 064
Mindreforbruk (merforbruk minus) -19 872 118 -330 - -2 590 -22 674

Driftsregnskap*

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

  Molde Molde Molde Moldebadet Molde
 kommune Havnevesen KF  Vann og Avløp KF KF Eiendom KF Sum
Anleggsmidler 2 640 582 61 785 431 064 175 182 1 681 761 4 990 374
Omløpsmidler 549 086 9 630 74 750 -484 54 871 687 853 
Sum aktiva 3 189 668 71 415 505 814 174 698 1 736 632 5 678 227
Egenkapital 59 615 60 972 4 916 55 049 35 164 215 649
Langsiktig gjeld 2 862 424 10 204 481 985 116 821 1 598 112 5 069 546
- herav pensjonsforpliktelser  2 186 613   -   50 014   6 348   30 894   2 273 869 
Kortsiktig gjeld  267 629   239   18 913   2 828   20 740   310 349 
Sum passiva 3 189 668 71 415 505 814 174 698 1 736 632 5 678 227

Balanse*

Note 12   Anleggsmidler (avskrivbare) (Beløp i 1.000 kr.) 
 5 år 10 år 20 år 40 år 50 år Totalt
Anskaffelseskost  92 151   73 381   84 159   294 961   69 400   614 052 
Akkumulerte/reverserte nedskrivinger    -1 904   -326    -2 230 
Akkumulerte ordinære avskrivinger per 01.01.13  -67 830   -40 120   -36 633   -105 296   -8 514   -258 393 
Bokført verdi 01.01.13  24 321   33 261   45 622   189 339   60 886   353 429 
Tilgang i året  12 206   5 783   9 876   23 397   434   51 696 
Avgang i året   -57      -57 
Årets ordinære avskrivinger  -6 986   -5 744   -3 729   -8 292   -1 878   -26 630 
Bokført verdi 31.12.13  29 541   33 243   51 769   204 444   59 442   378 438 

Avskrivingsperioder:
IT-utstyr, kontormaskiner og lignende 5 år
Inventar/utstyr, transpormidler og anleggsmaskiner 10 år
Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg 20 år
Skoler, barnehager, boliger, idrettshaller og veier 40 år 
Brannstasjoner, kulturbygg og sykehjem 50 år

Det er i 2013 skjedd betydelige endrin-
ger på kapitalkontoen. Sammenslåingen 
av to foretak og endringer i pensjonsfor-
pliktelsene utgjør de største endringene.

(Beløp i 1.000 kr.)
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En stor del av kommunens likviditet er 
plassert i bank og har i 2013 gitt god 
avkastning. Renteinntekter fra bank per 
31. desember utgjør 7,1 mill. kroner. 
Molde kommune har i året oppnådd en 
rentesats betydelig bedre enn NIBOR i 
samsvar med bankavtalen. 

Langsiktige finansielle aktiva utgjør 
ved årsskiftet 108,4 mill. kroner i 
Molde kommune. Av dette er 79,9 mill. 

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

2013 har vært preget av uro i marke-
dene, men utviklingen har også dette 

året vært positiv. De siste par årene har 
det vært en forsiktig men jevn stigning 
i markedene. Bokført urealisert gevinst 
på ekstern forvaltning utgjør 7,0 mill. 
kroner. Plasseringene er innenfor de 
rammer som er fastsatt i kommunens 
finansreglement.

Per 31. desember 2013 viser forvaltnin-
gen følgende avkastning:

Låneforvaltning (Beløp i 1.000 kr.)

Långiver  Rentevilkår Saldo 31.12.13 Renter per 31.12.13
Husbanken  Fast rente 6 229 2,09 %
Husbanken  Fast rente 8 400 4,00 %
Husbanken  Fast rente 8 776 3,70 %
Husbanken  Fast rente 22 500 3,60 %
Husbanken  Fast rente 8 225 2,39 %
Husbanken  Fast rente 11 529 2,09 %
Husbanken  Fast rente 9 600 1,99 %
Husbanken  Fast rente 3 843 2,09 %
Husbanken  Fast rente 22 050 1,99 %
Husbanken  Fast rente 16 876 2,78 %
Kommunalbanken  Fast rente 71 249 4,05 %
Kommunalbanken  Flytende rente 58 500 2,13 %
Kommunalbanken  Flytende rente 535 496 2,10 %
Kommunalbanken  Flytende rente 1 214 391 2,11 %
Kommunalbanken  Flytende rente 290 297 2,11 %
Opplysningsvesenets fond  Flytende rente 300 1,25 %
Danske Bank  Flytende rente 350 000 1,97 %
Husbanken Molde Eiendom KF  Fast rente 178 107 2,96 %
Renteswap Sparebank 1  Fast rente 7 550 4,84 %
Renteswap Sparebank 1  Nibor -7 550 1,75 %
Renteswap Sparebank 1  Fast rente 200 000 3,48 %
Renteswap Sparebank 1  Nibor -200 000 1,75 %
Renteswap Danske Bank  Fast rente 200 000 2,85 %
Renteswap Danske Bank  Nibor -200 000 1,75 %
Sum lån konsernet   2 816 368 
Fradrag utlån KF   
Molde Vann og Avløp KF  Kalkylerente 431 971 2,50 %
Moldebadet KF  Fast rente 110 473 3,50 %
Molde Eiendom KF - Husbanken  Fast rente 178 107 2,96 %
Molde Eiendom KF  Snitt Molde komm. 1 420 006 2,50 %
Sum KF    2 140 557 
Sum Molde kommune    675 811 
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*Annualisert avkastning er til en viss grad påvirket av kjøp/salg i perioden.
** Pengemarked ligger nå inkludert i bankinnskudd vist ovenfor. Dette skyldes den nye bankavtalen.

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

 Pareto Forvaltning AS 1) Pengemarked - egen forvaltning** Sum markedsverdi
Markedsverdi 01.01.13 72 879 28 390 101 269
Markedsverdi 31.12.13 79 916 28 524 108 440
Andel i pst. per 31.12.13 73,70 % 26,30 % 100,00 %
Avkastning (annualisert)* 9,66 % 2,70 % 7,85 %
Bench mark (45/55) 10,75 %  

* Renten er beregnet ut ifra vektet avkastning og månedlig kapitalisering.  

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

 Fokus Bank AS 
Snitt innestående i 2013 262 481
Renteinntekt 7 087
Oppnådd rente i pst. - annualisert* 2,70 %

 Diverse andre indekser
Renter 3 mnd. 1,62 %
Renter 3 år 0,94 %
Oslo børs OSEBX 23,59 %

Som vi ser av tabellen har Pareto For-
valtning AS siden oppstart i 2006 stort 
sett oppnådd en avkastning tilsvarende 
benchmark. I 2013 var avkastningen 1,1 

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

Av samlede lån i konsernet, utgjør 
fastrente ved årsskiftet 361,5 mill. 
kroner. Øvrige lån ligger i det flytende 
rentemarkedet. Renterisikoen for 
Molde kommune som konsern er likevel 
betydelig mindre enn brutto lånegjeld 
som følge av midler innestående i bank, 
inngåtte rentebytteavtaler og lån der 
kommunen mottar rentekompensasjon 
fra staten med videre. Per 31. desember 
2013 utgjør andel sikret gjeld ca. 57,8 
pst. Gjennomsnittlig rente på lån med 
flytende rente ble i 2013 på 2,11 pst. 
Dette er noe over 3 måneder nominell 
NIBOR-rente dette året. Gjennomsnittlig 
rente på alle lån utgjorde 2,51 pst.

Molde kommunes andel (52 pst.) av 
gjelden til RIR IKS utgjør 23,5 mill. 
kroner per 31. desember 2013. Tilsva-
rende for Tøndergård skole utgjør 2,3 
mill. kroner.

Finansrapport per 31. desember 2013

Renterisiko
Molde kommunes lån ligger for en stor 
del i det flytende rentemarkedet. Av 
dette regnes likevel omtrent 57,8 pst. 
som rentesikret. Andelen er noe økt i 
forhold til året før. Kommunens buffer-
fond (disposisjonsfondet) er tilnærmet 
brukt opp. I økonomiplanperioden 2014 
- 2017 er det budsjettert med tilføring til 
fondet. Det er nødvendig for kommunen 
å ha et slikt fond for å møte blant annet 
økning i renten og svingninger i finansi-
elle plasseringer. I januar 2014 inngikk 
kommunen en ny renteswap med DNB 
der renten ble bundet i 7 år til en fast 
rente på 2,82 pst. Denne avtalen erstat-
ter tidligere avtale med Sparebank 1 

som gikk ut 30. januar 2014. I forbindel-
se med avvikling av Træffhuset AS per 1. 
januar 2013 overtok Molde kommune en 
renteswap på 7,5 mill. kroner til en fast 
rente på 4,84 pst. Det vurderes fortlø-
pende om rentesikring av lån skal økes. 
I 2013 har Molde kommune refinansiert 
to lån i KLP-Kommunekreditt på samlet 
290,3 mill. kroner. Lånene er overtatt av 
Kommunalbanken AS.

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

Likviditetsrisiko
Kommunen fikk et merforbruk (under-
skudd) på 19,9 mill. kroner i 2013. Det er 

ikke midler igjen på disposisjonsfondet 
ved årsskiftet. Likviditeten er stram og 
blir fortløpende vurdert. Det er mange 
forhold som virker inn på likviditeten.
Premieavvik, oppsparte reserver og 
ubrukte lånemidler er blant de viktigste. 
Likviditeten er anstrengt men det anses 
ikke å være stor risiko i forhold til kom-
munens inntektskilder. Kommunen har 
for øvrig inngått avtale med kommunens 
hovedbankforbindelse om trekkrettighe-
ter på konsernkonto innenfor en ramme 
på 100,0 mill. kroner. Denne er ikke 
benyttet i 2013.

Risikoeksponering
Tidsvektet avkastning versus indekser
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Kommunens inntektskilder
De totale driftsinntektene for Molde 
kommune inkludert de kommunale 
foretakene, beløper seg i 2013 til 1.993,4 
mill. kroner. Morselskapet alene har 
brutto driftsinntekter på 1.756,1 mill. 
kroner hvor 640,5 mill. kroner er skatte-
inntekter som innfordres av kommunen 
selv og 519,3 mill. kroner som utbetales 
til kommunen som rammetilskudd fra 
staten. Av de resterende inntektene på 
596,3 mill. kroner, ble 292,4 mill. kroner 
fakturert og innfordret av kommunen 
selv, mens de resterende inntektene 
består av trygderefusjoner, andre stats-
tilskudd, momskompensasjon med 
videre.

Totale driftsinntekter
Som figuren i midten viser, utgjør egen-
fakturerte inntekter og skatteinntekter 
hele 53 pst. av kommunens samlede 
inntekter i 2013. 

Faktureringsstatistikken til høyre viser 
hovedtall for 2013. Som tabellen viser, 
ble det i 2013 sendt ut 99.149 faktu-
raer og innfordret 558,9 mill. kroner på 
vegne av kommunen selv, foretakene, 
kommunale samarbeid og Romsdal 
Parkering AS. I antallet fakturaer som 
gjelder eiendomskatten, inngår også 
kommunale avgifter. Antall terminer er 
ellers økt fra to til fire i 2013.

Samlede driftsinntekter

Skatteinntekter
Rammetilskudd
Egenfakturerte inntekter
Andre refusjoner og tilskudd36%

17%

17%

30%

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

teinntekter
•   rammetilskudd fra staten
•   øvrige driftsinntekter som inntektsfø-

res direkte i avdelinger/enheter.

Eksempler på dette er refusjoner, 
brukerbetalinger, øremerkede tilskudd 
med videre. Samlede driftsinntekter i 
2013 var på 1.756,1 mill. kroner. Dette er 
en økning på 116,7 mill. kroner (7,1 pst.) 
fra 2012. Kommunens skatteinntekter 

var på 640,5 mill. kroner. Dette er en 
økning på 36,0 mill. kroner (6,0 pst.) fra 
2012. Eiendomsskatten har økt med 6,7 
mill. kroner til 69,4 mill. kroner fra 2012 
til 2013. Netto rammetilskudd øker fra 
2012 til 2013 med 9,2 mill. kroner etter 
at inntektsutjevningen har påvirket dette 
tilskuddet negativt med 3,4 mill. kroner 
i 2013. Brukerbetalinger, andre salgs- og 
leieinntekter samt overføringer er økt 
med 52,3 mill. kroner fra 2012 til 2013. 
Dette er en økning på 13,1 pst.

2011 2012 2013 Budsjett
2014

Driftsinntekter

1 510 758 1 639 341 1 756 086 1 758 077

Hovedtallsanalyse 

Driftsutgifter
Molde kommunes driftsutgifter (ekskl. 
interne overføringer) består av
•   lønn og sosiale utgifter
•   kjøp av varer og tjenester som  

inngår i produksjonen
•   kjøp av varer og tjenester som  

erstatter egenproduksjon
•   andre utgifter som tilskudd,  

overføringer og avskrivninger

Driftsutgiftene steg fra 2012 til 2013 
med 129,0 mill. kroner (8,2 pst.). Øknin-
gen i lønn og sosiale utgifter var på 83,3 

mill. kroner (7,6  pst.). Kjøp av varer og 
tjenester som inngår i tjenesteproduk-
sjonen økte med 22,0 mill. kroner, mens 
kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal tjenesteproduksjon, økte 
med 8,8 mill. kroner i forhold til 2012. 
For året 2013 utgjorde lønn og sosiale 
utgifter 69,3 pst. av de totale driftsut-
giftene, mens andelen i 2012 utgjorde 
69,7 pst.

2011 2012 2013 Budsjett
2014

1 458 141 1 568 443 1 697 419 1 651 031

(Beløp i 1.000 kr.)Driftsutgifter

 2012  2013
Personskatter  2 073 722  2 198 396 
Arbeidsgiveravgift  815 565  864 271
Selskapsskatt med videre   230 440  250 091
Samlede inntekter til fordeling 3 119 727  3 312 758
Fordelt til kommunen  -604 525   -640 513 
Fordelt til fylket  -131 957   -138 829 
Fordelt til staten  -1 024 846   -1 091 479 
Fordelt til folketrygden   -1 358 399   -1 441 937
Sum fordelt  -3 119 727 -3 312 758

(Beløp i 1.000 kr.)Skatter og avgifter Skatter og avgifter
Når det gjelder innfordringen av skatter 
og avgifter som foretas av kemneren i 
Molde og Vestnes, viser skatteregnska-
pet i tabellen tallene for Molde  
kommune i 2012 og 2013. 

I tillegg til dette ble det i skatter og 
avgifter krevd inn på vegne av Vestnes 
kommune  670,3 mill. kroner, Aukra 
kommune 314,6 mill. kroner. Midsund 
kommune ble overtatt 1. oktober 2013. 
Innkrevde skatter og avgifter for Mid-
sund kommune var totalt for hele året 
190,2 mill. kroner. Som oversikten viser, 
er det betydelige skattebeløp som blir 
innfordret av Molde kommune. Samlet 
dreier dette seg om hele 4,5 milliarder 
kroner.

Langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld i morselskapet, fratruk-
ket pensjonsforpliktelser, har økt med 
168,1 mill. kroner i 2013 til 675,8 mill. 
kroner. Kommunens pensjonsforpliktel-
ser har i 2013 økt med 249,0 mill. kroner 
og utgjør ved årsskiftet 2.186,6 mill. 
kroner. Totalt utgjorde ubrukte lånemid-
ler 206,3 mill. kroner ved utgangen av 
2013. Kommunens renteutgifter i 2013 
utgjorde 44,9 mill. kroner. Kommunens 
avdragsutgifter utgjorde 63,2 mill. kro-
ner i 2013 som er 0,2 mill. kroner høyere 
enn i 2012. Molde kommune fører 
minsteavdrag etter bestemmelsene i 
kommuneloven. Det er verdt å merke 
seg at renteutgifter og avdrag på gjeld 
knyttet til bygg som er overtatt av Molde 
Eiendom KF, er ført i Molde kommunes 
regnskap hvor de også er budsjettert.

2011 2012 2013

Langsiktig 
gjeld

Langsiktig 
gjeld

Langsiktig 
gjeld

Herav
pensjons-

forpliktelser

Herav
pensjons-

forpliktelser

Herav
pensjons-

forpliktelser

Gjeld og pensjonsforpliktelser

2 186 6122 862 4241 759 220 1 937 6462 165 483 2 445 390

(Beløp i 1.000 kr.)

 Antall Beløp Antall Beløp
Eiendomsskatt 18 201 62 655  37 025   69 372 
Foreldrebetaling barnehage 5 942 16 548  5 830   17 053 
Refusjon UDI 108 13 010  140   29 300 
SFO 7 917 17 290  7 576   17 888 
Barn og familie 222 17 527  82   14 698 
Opphold institusjoner 5 159 31 404  5 040   35 219 
Byggesaksgebyrer 777 10 008  753   11 584 
Parkering 1 331 17 578  898   8 772 
Andre inntekter 23 040 73 622  24 253   88 474 
Fakturert/innfordret morselskapet 62 697 259 642  81 597   292 360 
Kommunale foretak med videre 15 078 237 329 17 552   266 503 
Fakturert/innfordret samlet 77 775 496 971 99 149   558 863 

(Beløp i 1.000 kr.)Brukerbetalinger med videre

 2012 2013

(Beløp i 1.000 kr.)
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Arbeidskapital og likviditet
Endringen i arbeidskapitalen skal si noe 
om hvorvidt kommunens betalingsevne 
har forbedret eller forverret seg i løpet 
av året. Det kreves allikevel en nærmere 
analyse av resultatet for å kunne si om 
den reelle betalingsevnen har økt. Mol-
de kommunes arbeidskapital, beregnet 
som differansen mellom omløpsmidler 
og kortsiktig gjeld, er ved utgangen av 
året 281,5 mill. kroner. Arbeidskapitalen 
har økt med 111,6 mill. kroner i 2013. 
Dette er en følge av at ubrukte låne-
midler har økt med 123,8 mill. kroner i 
perioden. Drifts- og investeringsaktivi-
teten har bidratt med en minus på 12,2 
mill. kroner. 

Premieavviket (pensjon) har nå vokst til 
netto 147,2 mill. kroner. Dette er en øk-
ning fra 2012 på 18,7 mill. kroner. Dette 
er utgifter som er betalt, men som en 
følge av gjeldende regnskapsregler skal 
amortiseres (fordeles) over 10/15 år. 
Dette forholdet tærer kraftig på kom-
munens likviditet og blir et stadig større 
problem for Molde kommune. Selgerk-
reditten til Moldekraft AS, etter salg av 
aksjer i 2007, utgjør 48,0 mill. kroner. 
Hovedkonklusjonen er at likviditeten i 
Molde kommune ved årsskiftet er noe 
anstrengt.

2011 2012 2013 Budsjett
2014

Endring i arbeidskapital

7 475 16 339 111 646 28 181

(Beløp i 1.000 kr.)

2011 2012 2013 Budsjett
2014

Eksterne finans- 
transaksjoner

-91 574 -87 691 -90 561 -106 197

Finanstransaksjoner (eksterne)
Finansinntektene består av rente-
inntekter, utbytte og eieruttak samt 
mottatte avdrag på utlån og utgjør 18,4 
mill. kroner i 2013. Finansinntektene 
ble redusert med 5,8 mill. kroner fra 
2012.  Reduksjonen skyldes både lavere 
utbytte og lavere renteinntekter i 2013. 
Gevinst finansielle plasseringer bidro 
positivt i 2013. Finansutgiftene består 
av renteutgifter, provisjoner og andre 
finansutgifter samt avdragsutgifter 
på kommunens gjeld og utgjør 108,9 
mill. kroner i 2013. Finansutgiftene er 
redusert med 2,9 mill. kroner i 2013 sett 
i forhold til 2012. Reduksjonen skyldes 

reduserte renteutgifter og ingen tap på 
finansielle plasseringer i 2013. De siste 
årene er det tatt opp store lån og disse 
bidrar til høyere avdragsutgifter. Rente-
utgiftene har likevel ikke steget betyde-
lig på grunn av en gunstig utvikling i 
rentenivået de siste årene. Molde kom-
mune har en stor del av kommunens lån 
liggende i det flytende rentemarkedet. 
Kommunen er som en følge av dette 
sårbar overfor renteøkninger, men det 
viser seg at det har vært svært lønnsomt 
å operere med en så stor andel av låne-
massen i flytende renter de siste årene.

(Beløp i 1.000 kr.)
Kommunene og norsk økonomi
Kommunesektorens interesse- og 
arbeidsgiverorganisasjon KS belyser i en 
serie publikasjoner utviklingen i norsk 
økonomi med særlig vekt på betydnin-
gen for kommunene. I det etterfølgende 
gjengis deler av organisasjonens siste 
rapport med benevnelsen «Samferdsel 
og kryssende hensyn» som også har 
et blikk på den økonomiske utviklingen 
i verden for øvrig noe som i stor grad 
påvirker den norske økonomien.

Å prioritere vil ofte være å avveie en 
rekke kryssende hensyn mot hverandre. 
Når en ender opp med å legge full vekt 
på noen, og ingen vekt på andre, kan 
det kalles en hjørneløsning. Slik har 
norsk samferdselspolitikk vært i mange 
år. Hensynet til samfunnsøkonomisk og 
finanspolitisk styring har fått full vekt. 
Det gjenværende handlingsrommet har 
avgjort i hvilken grad rene samferdsels-
politiske hensyn skulle få gjennomslag. 

Nå må det sies at den samfunnsøko-
nomiske og finanspolitiske styringen i 
stor grad har vært svært vellykket. Men 
det synes også å være politisk enighet 
om at man ikke kan si det samme om 
samferdselspolitikken. Norge må ut 
av hjørnet og foreta en mer balansert 
avveining av de ulike hensynene. Det 
gjelder ikke bare for staten, men må 
også få konsekvenser for ressursene til 
kommunesektoren.

Offentlige investeringer, slik som i vei og 
bane, er ikke mindreverdige i forhold til 
private investeringer. Er de samfunnsø-
konomisk lønnsomme, kan de likestilles 
med private investeringer, forutsatt at 
også de er samfunnsøkonomisk lønn-
somme, noe som ikke nødvendigvis er 
tilfelle. Likevel får de private investere 
fritt. For eksempel tillates oljesektoren å 
investere uavhengig av samfunnsøkono-
miske virkninger. Det er ingen prinsipiell 
grunn til å vurdere lønnsomme offent-
lige infrastrukturinvesteringer strengere.

Tilgang til oljepenger er ingen forutset-
ning for å investere i samferdsel. Da ville 
det ikke ha vært mange land i verden 
som kunne ha unnet seg slik luksus. 
Investeringer som er samfunns-økono-
misk lønnsomme, bør gjennomføres en-
ten en har oljepenger eller ikke, forutsatt 
at man også har tatt hensyn til mulig-
heten for og kostnadene ved å finansi-
ere dem. I den grad investeringene gir 
økonomiske ringvirkninger, og eventuelt 
fører til økte skatteinntekter, så må også 
disse effektene medregnes. Et problem 
for kommunesektoren, er at den ikke 
uten videre vil få del i disse skatteinn-
tektene, om ikke rammene påvirkes. 
Er prosjektene så store at de vil presse 
opp priser og lønninger i økonomien må 
det tas hensyn til i beregningene. 

Det er viktig å få bedre beregningsme-
toder for å identifisere prosjekter som er 
samfunnsøkonomisk lønnsomme. Men 
også prosjekter som ikke er samfunnsø-
konomisk lønnsomme kan være riktig 
å realisere. Målingen av lønnsomhet 
bygger på individenes betalingsvillighet 
regnet i penger. Dermed vil rike syste-
matisk telle mer enn fattige. Fordelings-
hensyn kan tilsi at ulønnsomme prosjek-
ter likevel skal realiseres. Men da som 
en konsumbeslutning, ikke som sparing, 
slik reelle investeringer bør være.

Om sparing er formålet, er sparing i 
realkapital ikke mindreverdig i forhold 
til finanskapital. Også her er det ulike 
hensyn som må avveies mot hveran-
dre. Et aktuelt eksempel på en slik 
avveining kan være knyttet til Norges 
forhandlinger om hva vi skal betale i 
EØS-kontingent til EU de kommende 
årene. Her kommer nok ikke EU til å 
skjele til standarden på vei og jernbane 
i Norge. Men den norske stats store 
finansinvesteringer i utlandet har de nok 
merket seg.

Norsk økonomi sakker farten
Veksten i norsk økonomi avtok gjen-
nom 2013 og ventes å bli lavere de to 
kommende årene enn de foregående 
to. Samtidig forsterket veksten seg i 
USA, og amerikansk økonomi forventes 
nå å vokse sterkere framover enn norsk 
økonomi. I eurolandene snudde dessu-
ten økonomien fra nedgang til vekst 
gjennom fjoråret. Arbeidsledigheten har 
ennå ikke vist tegn til å falle, men det 
forventes en moderat økonomisk vekst i 
disse landene i år og neste år. Stemnin-
gen er likevel relativt pessimistisk. 

Betydningen av amerikansk økonomi for 
utviklingen i Europa har på den annen 
side alltid vært undervurdert fra euro-
peisk side. Europa klarer ikke å skape et 
økonomisk oppsving på egenhånd. Det 
er styrken i det amerikanske oppsvinget 
som vil være avgjørende for Europa 
også fremover.

Også for Norge vil et sterkere ameri-
kansk oppsving være viktig, men neppe 
avgjørende.  Mens det var amerikansk 
økonomi som frem til utpå 1970-tal-
let førte til konjunktursvingningene i 
norsk økonomi, har Norge siden greid 
å skape svingningene selv gjennom 
oljevirksomheten. Også de siste årenes 
nær vedvarende vekst i Norge skyl-
des oljevirksomheten, enten i form av 
direkte etterspørsel eller i form av bruk 
av avkastningen på et kraftig økende 
oljefond.

Nå har veksten dempet seg noe. Det 
kan ventes en utflating i oljeinvesterin-
gene gjennom året. Eksportveksten er 
svak. Trass i svakere krone, er kostnads-
nivået for norske bedrifter høyt noe som 
legger skranker på hvor store stimulan-
ser som kan tillates fra finanspolitikken. 
Boligmarkedet ser ut til å være inne i en 
korreksjon av uklar varighet.

Dette betyr at Norge ikke lenger vil 
være i noen særstilling blant industrilan-
dene når det gjelder vekst i etterkant 
av finanskrisen. Særstillingen landet 
har hatt i denne perioden, må for øvrig 
sees i sammenheng med den sterke 
befolkningsveksten. Høy arbeidsinn-
vandring bidro til den sterke veksten, 
men betyr samtidig at veksten regnet 
per innbygger var mindre imponerende 

Eurolandene
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Norge

Kilde: OECD, SSB
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(se figur BNP). Faktisk har amerikansk 
økonomi, tross et større fall som følge 
av finanskrisen, vokst sterkere regnet 
per innbygger enn den norske fastlands-
økonomien gjennom de etterfølgende 
årene. Det gjaldt særlig for 2013.

Fortsatt god vekst i kommunene
Kommunesektoren har siden 2004 hatt 
en nær ubrutt aktivitetsvekst som har 
resultert i stor utbygging av de kommu-
nale tjenestene. Perioden kan sammen-
fattes med relativt sterk inntektsvekst 
og en meget sterk befolkningsvekst, 
som begge har trukket i retning av økt 
aktivitet. En betydelig del av inntekts-
veksten har vært knyttet til statlige 
satsinger, særlig barnehageutbyggingen. 
Innenfor oppgaver som finansieres 
gjennom de frie inntektene, har mye 
av veksten gått med til å opprettholde 
standard og dekningsgrader på tjenes-
tene som følge av befolkningsveksten. 
Investeringene i realkapital har i økende 
grad blitt lånefinansiert.

Veksten i det kommunale konsumet 

har de siste kvartalene vært høyere enn 
det private konsumet. Det kommunale 
konsumet er de tjenestene som ikke 
finansieres av brukerbetalinger, men av 
skatter og overføringer med videre. Vek-
sten for 2012 var på 1,8 pst. og for de to 
siste kvartalene på 2,4 pst. regnet som 
årlig rate fra foregående to kvartaler. 
Dette er noe høyere enn siste anslag fra 
Statsbudsjettet hvor Regjeringen anslo 
en helårsvekst for 2013 på 2,0 pst. Veks-
tanslaget for 2014 er også anslått til 2,0 
pst. Veksten i det private konsumet var 
de to siste kvartalene på 1,5 pst. regnet 
fra foregående halvår. Veksten de siste 
fire kvartalene var på 2,5 pst. regnet fra 
de foregående fire kvartalene. Dette er 
noe høyere enn årsanslaget for 2013 
fra Finansdepartementet på 2,0 pst. 
fra november. Anslaget i november var 
noe lavere enn det som ble presentert i 
statsbudsjettet i oktober.

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 
riksveinettet med virkning ifra 1. januar 
2010. Det medfører at fylkeskommu-
nene har fått en større investeringspor-
tefølje enn før forvaltningsreformen. 
Investeringene i kommunesektoren vari-
erer betydelig fra kvartal til kvartal, men 
har gjennomgående vist en avtakende 
tendens gjennom de siste årene. For 
de fire siste kvartalene var nedgangen 
1,2 pst. og for de siste to kvartalene var 
nedgangen hele -5,8 pst. begge regnet 
fra tilsvarende foregående perioder. I 
Nasjonalbudsjettet ble det lagt til grunn 
en nedgang på -1,0 pst. i 2013. For 2014 
ble det anslått en vekst i investeringene 
på 1,0 pst.

Også investeringene i Fastlands-Norge 
har variert betydelig fra kvartal til kvartal. 
Det var særlig investeringene i fastlands-
bedriftene som ga positive vekstbidrag 
de siste to kvartalene, mens særlig 
boliginvesteringene ga positive bidrag 
siste fire kvartaler.       
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Pensjonskostnadene bekymrer
Budsjettundersøkelsen som KS utførte 
i fjor høst viste at pensjonskostnadene 
ble utpekt som kommunesektorens 
desidert største utfordring for 2014. For 
2014 indikerte tall innsamlet fra pen-
sjonsleverandørene av KS en økning på 
vel 1,25 mrd. kroner i kostnader ut over 
anslått lønnsvekst. Tilsvarende anslag 
gjort av KMD viste en økning på 1,75 
mrd. kroner. Anslagene betyr at også i 
2014 vil en stor andel av realveksten i de 
frie inntektene gå til å dekke pensjon. 

De store premieavvikene de siste årene 
avspeiler den store avstanden det er 
mellom de langsiktige anslagene på for-
holdet mellom rente og lønnsvekst, som 

bestemmer den beregnede pensjons-
kostnaden, og det faktiske forholdet, 
som får betydning for premiene. Et stort 
akkumulert premieavvik er både en sty-
ringsutfordring for kommunesektoren, 
og representerer en likviditetsbelastning 
som ikke synliggjøres i regnskapene. 
Det akkumulerte avviket er nå nær 30,0 
mrd. kroner.

Kombinasjonen av finanskrise i Europa 
og høy oljepris har gitt oss lave renter 
og høy lønnsvekst. Da blir pensjon dyrt. 
Pensjon har ikke vært dyrere siste 30 år 
enn de har vært de siste årene. Det er 
ikke grunn til å tro at dagens situasjon 
gir uttrykk for de langsiktige kostnadene 
ved pensjonsordningen i kommune-

sektoren. Etter hvert som økonomien 
styrker seg i industrilandene, vil rentene 
bevege seg oppover. Kort sagt, rentene 
skal opp eller lønnsveksten ned, eller 
begge deler. 

Det er ikke grunn til å tro at dagens 
situasjon gir uttrykk for de langsiktige 
kostnadene ved pensjonsordningen i 
kommunesektoren. Etter hvert som øko-
nomien styrker seg i industrilandene, 
vil rentene bevege seg oppover. Renten 
på amerikanske 10 års statsobligasjo-
ner steg med ett prosentpoeng bare 
gjennom sommeren og høsten i fjor, 
og ligger nå på nivå med den norske. 
Samtidig vil lønnsveksten i Norge måtte 
bli lavere enn i foregående år, hvis ikke 

konkurranseutsatt virksomhet skal få så 
store kostnadsproblemer at den økono-
miske politikken vil bli strammet til, noe 
som vil tvinge lønnsveksten ned. Kort 
sagt, rentene skal opp eller lønnsvek-
sten ned, eller begge deler.

Selv om det er grunn til å tro at pensjon 
på lengre sikt vil være billigere enn det 
premiebetalingene i dag viser, må en 
fortsatt vente høye premier de nærmes-
te årene. Rentene antas å stige gradvis, 
og renteøkningen vil i første omgang 
redusere verdiene på pensjonsleveran-
dørenes obligasjoner, noe som isolert 
sett vil trekke avkastningen ned. Det er 
først på noe lengre sikt at høyere rente 
isolert sett vil medføre lavere premier. 
Det bør også drøftes om fordelingen av 
kostnadene mellom ansatte og arbeider-
givere og arbeidsgiverens eneansvar for 
å sikre nivået på pensjonene skal være 
som i dag.

Medfinansiering som budsjettert i 2013
Helsedirektoratet har nå publisert nye 
anslag for kommunenes utgifter til med-
finansiering av spesialisthelsetjenesten i 
2013. Samlet sett er utgiftene anslått til 
5.332 mill. kroner. Det opprinnelige an-
slaget for 2013 var på 5.347 mill. kroner. 
Det vil si at det ligger an til at utgiftene 
til kommunal medfinansiering blir tilnær-
met som opprinnelig anslått. I 2014 er 
utgiftene til kommunal medfinansiering 
anslått til 5.557 mill. kroner.

Selv om utgiftene for 2013 ser ut til å bli 
om lag 15 mill. kroner lavere enn først 
anslått, videreføres underfinansieringen 
fra 2012 på om lag 135 mill. kroner. 
Det vil si at underfinansieringen i 2013 
isolert sett kan anslås til om lag 120 
mill. kroner. Regjeringen har varslet at 
den ønsker å reversere ordningen. I så 
fall må et eventuelt trekk i kommunenes 
rammetilskudd tilsvare det rammetil-
skuddet som ble lagt inn i ordningen 
(justert for prisstigning og demografi), 
og dermed ses separat fra de faktiske 
utgiftene. Motsatt vil kommunene tape 
både på innføringen av og en eventuell 
avvikling av ordningen.

I 2013 har kommunene innbetalt a-
konto med tilsammen 5.391 mill. kroner. 
Når utgiftene nå er anslått til 5.332 mill. 
kroner, betyr dette at kommunene i 
februar/mars vil få netto tilbakebetalt 
om lag 58 mill. kroner. I alt 247 kom-
muner får tilbakebetalt til sammen om 
lag 132 mill. kroner. I 181 kommuner var 
a-kontobeløpene lavere enn de nye an-
slagene, og disse får en tilleggsregning 
på til sammen om lag 73 mill. kroner. 
Ny avregning vil skje når endelige tall 
for kostnadene for 2013 foreligger i 
november 2014.

Skatteinngang noe under prognose
I perioden januar - desember 2013 
mottok kommuner og fylkeskommuner 
153,4 mrd. kroner i skatt på inntekt og 
formue fra personer samt naturressurs-
skatt fra selskaper. Skatteinntektene til 
kommunene utgjorde 126,4 mrd. kroner 
som er en økning på 5,7 pst. i forhold 
til 2012. Fylkeskommunenes skatteinn-
tekter i 2013 utgjorde 27,0 mrd. kroner, 
også det 5,7 pst. mer enn i 2012.  

Kommunenes skatteinntekter i 2013 ble 
721 mill. kroner over det opprinnelige 
anslaget i nasjonalbudsjettet for 2013. 
Anslaget ble imidlertid økt med 1,25 
mrd. kroner i løpet av året, og skatteinn-
gangen ble 529 mill. kroner lavere enn 
anslaget i nasjonalbudsjettet for 2014. 
Fylkeskommunenes skatteinntekter i 
2013 ble 584 mill. kroner høyere enn det 
opprinnelige anslaget i nasjonalbudsjet-
tet for 2013, og 34 mill. kroner høyere 
enn anslaget i nasjonalbudsjettet for 
2014. Totalt ble de samlede skatteinntek-
tene for kommunesektoren om lag 500 
mill. kroner lavere enn anslått i nasjonal-
budsjettet for 2014.

Nedjusteringen skyldes sviktende skat-
teinngang de to siste månedene. Ved 
utgangen av oktober lå kommunene an 
til en vekst på 7,0 pst. i forhold til 2012, 
mens fylkeskommunene lå an til en 
vekst på 6,6 pst. Skatteinngangen i no-
vember og desember 2013 var imidlertid 
bare 0,5 pst. høyere enn de tilsvarende 
månedene året før for kommunene og 

2,1 pst. høyere for fylkeskommunene. 
En forklaring på dette er at inngangen 
av restskatter fordeler seg noe ulikt fra 
år til år, og andelen av årets restskatt 
som var kommet inn ved utgangen av 
oktober var større i 2013 enn i 2012. En 
annen forklaring på den lave veksten 
i årets to siste måneder i 2013 er at 
korreksjonen av fordelingen av skat-
teinntekter mellom skattekreditorene 
(kommunene, fylkeskommunene, 
staten og folketrygden) som ble gjen-
nomført i november, slo negativt ut for 
kommunene. 

Fortsatt gjeldsvekst, men mer moderat
Kommunesektorens 12 måneders 
lånevekst var per november 2013 på 7,4 
pst. Dette er på nivå med veksten 2012, 
men lavere enn i perioden 2008 - 2011. 
Gjeld som andel av inntekt fortsatte å 
øke. Sektorens inntektsvekst for 2013 
er i nasjonalbudsjettet for 2014 anslått til 
om lag 4,8 pst.

 Brutto innenlands lånegjeld for kommu-
nesektoren per 30. november 2013 var 
på 369,0 mrd. kroner. Nær 60,0 pst. av 
gjelden er i kredittforetakene (Kommu-
nalbanken og KLP Kommunekreditt). 

Per utgangen av 3. kvartal 2013 hadde 
2/3 av lånene kortere rentebinding enn 
1 år. Dette er tilsvarende andel som i de 
senere årene. Endringer i rentenivået 
kan derfor forventes å gi en relativt rask 
innvirkning på kommunesektorens ren-
teutgifter. På samme måte som i kom-
muneforvaltningen, har de kommunale 
foretakene og kommunale aksjeselska-
per økt sin gjeld til kredittinstitusjoner 
og i obligasjoner og sertifikater. Per 
september 2013 tilsvarte disse virksom-
hetenes gjeld i underkant av 40,0 pst. 
av kommuneforvaltningens gjeld, mens 
den ved utgangen av 2008 tilsvarte i 
overkant av 30,0 pst.
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Alle kommuner er pålagt å føre regnska-
pet etter KOSTRA-standard. KOSTRA 
(KOmmune-STat-RApportering) er et 
nasjonalt informasjonssystem om kom-
munale virksomheter. Informasjon om 
kommunale tjenester og bruk av ressur-
ser på ulike tjenesteområder registreres 
og sammenstilles for å gi relevant infor-
masjon til beslutningstakere og andre, 
både nasjonalt og lokalt. Informasjonen 
skal tjene som grunnlag for analyse, 
planlegging og styring, samt gi grunnlag 
for å vurdere om nasjonale mål nås. 

KOSTRA-tallene gir et grunnlag for å 
vurdere prioriteringer, dekningsgrader 
og produktivitet mellom kommuner over 
tid. Ulik prioritering, kvalitet på tjenes-
tene, struktur og behov i befolkningen 
er faktorer som vil påvirke nøkkeltallene.  
Det er vanskelig å definere og skille 
ut konkret effekt av disse forholdene 
i tallene. Med bakgrunn i dette kalles 
nøkkeltallene i KOSTRA for indikatorer. I 
dette ligger det at KOSTRA kun indikerer 
ulikheter mellom kommuner. KOSTRA 
er et grunnlag for videre analyse, men 
ingen fasit og entydig forklaring på 
forskjeller. Kvaliteten på tallene er også 
avhengig av kvaliteten på tjeneste- og 
økonomirapporteringen fra kommu-

nene. Rapporteringen er omfattende og 
kompleks, så feil og ulike tolkninger kan 
forekomme.  

KOSTRA-tallene for 2013 som her blir 
presentert, er foreløpige tall. Kommu-
nene og Statistisk sentralbyrå (SSB) revi-
derer nå tallene og endelige tall for 2013 
blir først publisert i juni. Erfaringsmessig 
vil de foreløpige tallene bli noe justert 
før endelige tall blir publisert. Dette kan 
skyldes manglende eller feil rapportering 
fra kommunene, samt at SSB ikke har 
kontrollert alle sine sammenstillinger.

I de påfølgende tabellene, og i alle 
KOSTRA-sammenstillinger under de 
enkelte enheter, ses det på utviklingen 
til Molde kommune over tid. Samtidig 
vises gjennomsnittlig utvikling i kom-
munegruppe 13 og for alle kommuner 
i landet utenom Oslo. Kommune-
gruppene deler kommuner inn etter 
folkemengde og økonomiske ramme-
betingelser. Molde kommune er en del 
av kommunegruppe 13, definert som 
store byer utenom de fire største byene 
i landet. Kommunegruppe 13 består av 
45 kommuner med folketall over 20.000 
innbyggere. Å studere egne tall opp mot 
kommunegruppen, skal gi et bedre sam-

menligningsgrunnlag. Gjennomsnitt for 
landet utenom Oslo er det beste tallet 
for å vise tall for alle primærkommunene 
i Norge. Oslo er utelatt siden Oslo både 
er en kommune og en fylkeskommune. 

Tallmaterialet er i all hovedsak pre-
sentert på konsernnivå. Der tall på 
konsernnivå mangler, eller der tall på 
kommunenivå gir et mer riktig blide, 
vil tall på kommunenivå bli benyttet. 
Konserntall er tall for kommunen som 
juridisk enhet og inkluderer kommunale 
foretak, interkommunale samarbeider 
og interkommunale selskaper. Ved 
å bruke konserntall, elimineres det 
vesentligste av forskjellene i tallene som 
skyldes ulik organisering av den kommu-
nale tjenesteproduksjonen. Konserntall 
fanger godt opp kommunale foretak og 
interkommunale selskap. Utgiftene til 
interkommunale samarbeid har derimot 
vært vanskelig å fordele riktig i KOSTRA.

I dette kapittelet vises utdrag fra be-
hovsprofilen og produksjonsvolum for 
ulike tjenesteområder. Dette for å sam-
menstille ulikheter i etterspørsel og res-
sursbruk. Videre blir utvalgte finansielle 
nøkkeltall presentert. 
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I tabellen presenteres kommunenes 
behovsprofil. Tabellen er viktig når man 
studerer anvendelsen av midlene til de 
forskjellige tjenestene for å kunne si om 
forskjeller ligger i demografien. Tabel-
len viser at Molde kommune har lavere 
andel barn i barnehage- og skolealder, 

men større andel i de to eldste befolk-
ningsgruppene. Dette betyr at Molde 
kommune i utgangspunktet skal ha 
lavere utgifter til barnehage og grunn-
skoleopplæring enn kommunegruppe 13 
og landsgjennomsnittet. Videre indikerer 
dette at Molde kommune må benytte 

mer til helse- og omsorgstjenester. 
Dette er også forhold som blir fanget 
opp i inntektssystemet, der rammetil-
skuddet blir korrigert etter demografisk 
sammensetting. 

Andel brutto driftsutgifter i pst. for utvalgte sektorer, konsern

Administrasjon og styring 6,0 6,0 5,0 6,0 5,9 5,6 6,8 6,6 6,4
Barnehage 10,5 10,7 10,8 12,8 12,8 12,7 11,8 11,9 11,7
Grunnskoleopplæring 19,8 19,1 17,2 20,9 20,5 20,2 20,8 20,4 20,1
Helse og omsorg 30,9 34,6 34,4 29,6 31,8 31,8 30,5 32,6 32,3
Sosialtjenesten 5,6 6,0 6,9 4,8 4,6 4,7 4,2 4,0 4,1
Barnevern 2,1 2,1 2,1 2,9 3,1 3,1 2,8 3,0 3,0
Kultur 4,9 4,7 4,6 4,0 4,0 4,0 3,7 3,7 3,6

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
 Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

n generelle nøkkeltall (kostra)

Behovsprofil og anvendelse av midler

Befolkningsdata per 31. desember         
Folkemengden i alt  25 488   25 936   26 048  - - - - - -
Andel kvinner 49,9 49,9 50,0 50,2 50,1 50,1 49,8 49,7 49,7
Andel menn 50,1 50,1 50,0 49,8 49,9 49,9 50,2 50,3 50,3
Andel 0 åringer 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1
Andel 1 - 5 år 5,5 5,7 5,7 6,3 6,3 6,3 6,2 6,2 6,1
Andel 6 - 15 år 12,3 11,9 11,7 12,8 12,6 12,5 12,7 12,6 12,4
Andel 16 - 18 år 4,2 4,4 4,3 4,0 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0
Andel 19 - 24 år 8,1 8,0 8,2 7,8 7,9 7,8 7,9 8,0 7,9
Andel 25 - 66 år 54,7 54,6 54,3 54,8 54,7 54,6 54,4 54,4 54,2
Andel 67 - 79 år 9,0 9,3 9,9 8,8 9,0 9,5 9,0 9,3 9,7
Andel 80 år og over 4,9 5,0 4,8 4,3 4,3 4,2 4,5 4,5 4,4
Levekårsdata         
Andel skilte og separerte 16 - 66 år 11,2 11,1 10,9 12,1 12,0 11,9 11,2 11,1 11,0
Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden 1,9 1,7 - 2,0 1,9 - 1,9 1,8 -
Andel enslige innbyggere 80 år og over 62,9 61,4 64,8 64,0 64,1 64,0 65,6 65,5 65,3
Forventet levealder ved fødsel, kvinner 83,9 83,9 83,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9
Forventet levealder ved fødsel, menn 79,0 79,0 79,0 78,4 78,4 78,4 78,4 78,4 78,4
Levendefødte per 1.000 innbyggere 11,4 10,4 10,3 11,5 11,4 11,3 11,4 11,3 11,2
Døde per 1.000 innbyggere 7,9 6,9 6,9 7,9 8,1 8,0 8,5 8,5 8,4
Innflytting per 1.000 innbyggere 56,8 58,9 50,5 61,8 62,2 61,6 59,2 59,5 59,2
Utflytting per 1.000 innbyggere 44,6 45,2 48,7 51,4 51,1 52,6 50,4 50,0 51,3
Bosettingsstruktur         
Andel av befolkningen som bor i tettsteder 87,6 87,4 - 87,8 87,8 - 75,6 75,7 -
Gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret i minutter 6,8 6,9 - 6,3 6,4 - 7,4 7,4 -
Arbeidsmarked         
Andel arbeidsledige 16 - 24 år 1,4 1,3 - 2,1 2,0 - 1,9 1,9 -
Andel arbeidsledige 25 - 66 år 1,5 1,1 - 2,0 2,0 - 1,8 1,7 -

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
 Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Tabellen viser andel av samlede driftsut-
gifter benyttet til utvalgte sektorer. Det 
vil si det relative produksjonsvolumet 
eller størrelsen på sektorene. Det er her 
ikke tatt høyde for sektorenes tilhørende 
inntekter. 

Tabellen viser at Molde kommune 
benytter en større andel av sine utgifter 
til helse- og omsorgstjenester, og en 
mindre andel til barnehage og grunnsko-
leopplæring sammenlignet med kom-
munegruppe 13 og landsgjennomsnittet. 
Dette er i tråd med behovsprofilen og 
rammetilskuddet. I tillegg til ulikt behov 
etter ulike tjenester, vil også politiske 
prioriteringer, effektivitet i og struktur på 
tjenesteproduksjonen, samt kvaliteten 
på tjenestene påvirke størrelsen til de 
ulike sektorene. 

Molde kommune benytter en lavere 
andel av sine utgifter til administrasjon 

og styring. I forhold til landsgjennom-
snittet er dette naturlig med tanke på 
at Molde kommune er en relativt stor 
kommune i nasjonal sammenheng og 
dermed har stordriftsfordeler. Innenfor 
kommunegruppe 13 er Molde kommune 
en relativt liten kommune. At Molde 
kommune ligger under kommunegruppe 
13 indikerer at Molde kommune benyt-
ter mindre til administrasjon og styring 
enn kommunegruppen.

Tabellen indikerer at Molde kommune 
har relativt store utgifter til sosialtjenes-
ter sammenlignet med kommunegruppe 
13 og landsgjennomsnittet. I forhold til 
landsgjennomsnittet tilsier behovsprofil 
og inntektssystemet at Molde kom-
mune skal ha lavere utgifter til dette 
området. En viktig forklaring til at tallene 
avviker i forhold til behovsprofilen er 
flyktningetjenesten. Det er ikke alle 
kommuner som har denne tjenesten, og 

kommunen mottar tilhørende inntekter 
utenfor rammetilskuddet. Definisjonen 
av sosialtjenesten i KOSTRA er ikke helt 
sammenfallende med Molde kommu-
nes organsisasjonsinndeling.

Barnevern er i størrelse relativt lav i 
Molde kommune sammenlignet med 
kommunegruppe 13 og landsgjennom-
snittet. Dette er i tråd med behovsprofil 
og rammetilskudd. 

Til slutt viser tallene at kultursektoren er 
relativt stor i Molde kommune sam-
menlignet med kommunegruppe 13 
og landsgjennomsnittet. Dette viser at 
Molde kommune produserer mye innen-
for kultursektoren. Dette er en sektor 
med et relativt stort innslag av bruker-
finansiering. En stor del av forskjellen i 
utgiftsnivå er dekt opp av brukerbetalin-
ger eller refusjon fra andre kommuner. 

Utdrag fra behovsprofilen
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KOSTRA - finansielle nøkkeltall, konsern

 35 271 42 641 45 686 47 407   
 33 158 40 692 43 664 45 371  
 33 341 39 937 42 977 44 526

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

 2010 2011 2012 2013

Frie inntekter i kr. per innbygger

Frie inntekter består av rammetilskudd 
og skatteinntekter og er hovedfi-
nansieringen av kommunesektoren. 
Gjennom inntektssystemet fordeles 
inntektene mellom kommunene slik at 
alle skal ha økonomisk handlingsrom 
til å tilby sine innbyggere et likeverdig 
tjenestetilbud. Ulikt behov etter kom-
munale tjenester blir korrigert i ram-
metilskuddet via utgiftsutjevningen. 
Nivået på skatteinntektene blir delvis 
utjevnet gjennom inntektsutjevningen. 
Nivået på de frie inntekter er derfor 
avhengig av det totale utgiftsbehovet og 
skatteinntektene i kommunene. Molde 
kommune har lavere skatteinntekter 
og lavere beregnet utgiftsbehov enn 
landsgjennomsnittet. Følgelig blir også 
frie inntekter per innbygger lavere enn 
landsgjennomsnittet.

De frie inntektene økte betydelig både 
i 2011 og 2012. Økningen i 2011 kan i 
all hovedsak knyttes til innlemming av 
barnehagetilskuddene i rammetilskud-
det. I 2012 ble samhandlingsreformen 
innført. Sammen med en langt bedre 
skatteinngang enn forventet, var dette 
hovedårsakene til økningen i frie inntek-
tene i 2012.  

Diagrammet viser at Molde kom-
mune har hatt en lavere vekst i de frie 
inntektene enn kommunegruppe 13 og 
gjennomsnitt for landet i perioden 2010-
2013. Viktig årsak til dette er at beregnet 
utgiftsbehov for Molde kommune er 
redusert i perioden. 

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

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

 2010 2011 2012 2013

Brutto driftsresultat i pst. av brutto 
driftsinntekter 

Brutto driftsresultat viser hvor mye av 
kommunens brutto driftsinntekter som 
er igjen etter at utgiftene til tjeneste-
produksjonen er dekket. Det sier derfor 
noe om nivået på tjenesteproduksjonen 
i forhold til kommunens brutto driftsinn-
tekter. I 2013 har Molde kommune et 
brutto driftsresultat på nivå med kom-
munegruppe 13 og landsgjennomsnit-
tet. De tre foregående årene har Molde 
kommune til dels hatt klart større brutto 
driftsresultat. En større andel av Molde 
kommunes driftsinntekter har i 2013 blitt 
brukt i tjenesteproduksjonen. 

Brutto driftsresultat må være stort nok 
til å dekke netto finansutgifter, tidligere 
års merforbruk eller bygge opp nødven-
dig økonomisk buffer. Hvilket nivå brutto 
driftsresultat bør være på, er derfor av-
hengig av nivået på lånegjeld og tidligere 
års resultat og disposisjonsfond. Molde 
kommune har høyere netto finansut-
gifter og lavere økonomisk buffer enn 
kommunegruppe 13 og landsgjennom-
snittet. Det betyr at Molde kommune 
bør ha et høyere brutto driftsresultat enn 
sammenligningsgruppene.

3,3   4,2   3,8 3,6
3,6   4,5   4,0 4,0 
5,9   7,9   7,3 7,1

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

 2010 2011 2012 2013

Indikatoren viser netto finansutgifter i 
pst. av brutto driftsinntekter. Indikatoren 
viser hvor stor andel av driftsinntektene 
som er bundet opp til å dekke netto 
finansutgifter. Den største posten her 
er rente- og avdragsutgifter. Disse vil 
avhenge av valgt finansieringsstrategi, 
for eksempel andelen fremmedkapital 
og nedbetalingstid. Ekstraordinære 
avdrag og nedbetaling av lån vil ikke 
fremkomme siden dette føres i investe-
ringsregnskapet, og her tas bare hensyn 
til transaksjoner i driftsregnskapet. 

Indikatoren viser at Molde kommune 
har en relativt stor andel av driftsinntek-
tene bundet opp til tilbakebetaling av lån 
sammenlignet med andre kommuner. 
Dette skyldes at Molde kommune har 
en mye større lånegjeld enn kommu-
negruppe 13 og landsgjennomsnittet. 
Molde kommune må derfor benytte en 
større andel av sine årlige inntekter til å 
dekke renter og avdrag. Utviklingen over 
tid vil være avhengig av rentenivå, nye 
låneopptak, eieruttak og verdiendring på 
finansielle omløpsmidler. 

Netto finans- og avdragsutgifter i pst.  
av brutto driftsinntekter 

   72,6   74,0   74,0      75,0 
   78,3   78,4   78,6 81,2 
 116,5 116,6 117,2    123,0 

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

 2010 2011 2012 2013

Netto lånegjeld i pst. av brutto drifts-
inntekter viser gjeldsgraden til kom-
munene i forhold til egne driftsinntekter. 
Indikatoren viser at Molde kommune 
har betydelig større lånegjeld enn 
kommunegruppe 13 og landsgjennom-
snittet. Indikatoren er ikke korrigert for 
lånegjeld knyttet til selvkostområder, 
som skal være selvfinansierende, eller 
hvor mye som er knyttet opp til statlige 
rente- eller avdragsrefusjoner. Like fullt 
viser indikatoren at Molde kommune må 
benytte en større andel av sine brutto 
driftsutgifter i årene som kommer til å 
dekke renter og avdrag enn sammenlig-
ningsgruppene. Høy lånegjeld gjør også 
kommuner mer følsom for renterisiko 
gitt andel lånegjeld med flytende rente. 

Denne indikatoren må også ses i lys 
av kommende års investeringsbehov. 
I ulik grad har kommuner fornyet sin 
bygningsmasse de siste årene. Det er til 
dels stor forskjell i standard på kom-
munale bygg og dermed behov for store 
renoveringer eller nybygg i årene som 
kommer.   

Netto lånegjeld i pst. av brutto  
driftsinntekter

 5,5   5,6   5,9 5,7
 6,0   6,4   6,9 6,4
 1,1   1,2   0,7 0,8

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

 2010 2011 2012 2013

Disposisjonsfond i pst. av brutto 
driftsinntekter viser hvor mye frie 
midler kommunen har i reserve til å 
takle svingninger i utgifter og inntekter. 
Molde kommune har gjennom hele 
perioden hatt betydelig lavere disposi-
sjonsfond enn kommunegruppe 13 og 
landsgjennomsnittet. Tall for 2013 viser 
at Molde kommune alene har 0,0 pst. i 
disposisjonsfond. Molde kommune som 
konsern har disposisjonsfond på 0,8 pst. 
av brutto driftsinntekter.

Det betyr at Molde kommune har klart 
mindre økonomisk handlingsrom til å 
takle midlertidig svikt i inntekter eller 
kortsiktige økte utgifter. I slike situasjo-
ner vil merforbruk ofte føre til redusert 
tjenesteproduksjon i påfølgende år. 
Dette kan gi uheldige konsekvenser 
med tanke på en robust og stabil 
tjenesteproduksjon over tid. Oppsparte 
reserver kan også være svært nyttig i 
perioder der en kommune ønsker eller 
har krav på seg til å omstille tjenestepro-
duksjon, med mål om en bedre tilpasset 
tjenesteproduksjon på lengre sikt. 

Kommuner, med finansielle omløps-
midler og lite disposisjonsfond, risikerer 
også å få svært dårlige resultat i år med 
finansiell ustabilitet. Dette viste finans-
krisen i 2008. 

Disposisjonsfond i pst. av brutto  
driftsinntekter

Indikatoren viser netto driftsresultat i 
pst. av driftsinntektene på konsernnivå. 
For Molde kommune alene ble netto 
driftsresultat -0,3 pst. i 2013. Molde 
kommune som konsern fikk et netto 
driftsresultat på -0,1 pst. i 2013. 

Netto driftsresultat forteller hva kommu-
nen sitter igjen med etter at driftsut-
gifter, renter og avdrag er betalt. Netto 
driftsresultat kan enten benyttes til å 
finansiere investeringer eller avsettes til 
disposisjonsfond. Netto driftsresultat er 
den indikatoren som gir det beste målet 
på økonomisk balanse i kommunene. 
Det tekniske beregningsutvalget for 
kommunal og fylkeskommunal økonomi 
har uttalt at en sunn og bærekraftig 
kommuneøkonomi, forutsetter et posi-
tivt netto driftsresultat i størrelsesorden 
3,0 pst. av totale driftsinntekter over tid. 
Dette er anslag for hele kommunesek-
toren. En kommune med høy gjeld, og 
dermed store avdragsutgifter, vil kunne 
ha et noe lavere tall og fremdeles ha en 
bærekraftig økonomi. Et negativt netto 
driftsresultat betyr at kommunen tærer 
på kapital for å dekke driftsutgiftene. I 
en slik situasjon vil kommunen mangle 
økonomisk handlefrihet. 

Molde kommune hadde et godt 
netto driftsresultat i 2010 i kjølvannet 
av finanskrisen. Siste tre år har Molde 
kommune hatt et klart dårligere netto 
driftsresultat enn kommunegruppe 13 
og landsgjennomsnittet. Dette skyldes 
svekket brutto driftsresultat og høyere 
nivå på netto finansutgifter.

Netto driftsresultat i pst. av brutto 
driftsinntekter

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

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

 2010 2011 2012 2013
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Drifts- og forvaltningsavdelingen 
med rådmannen og politisk nivå

KOSTRA  

Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene, 
inkludert avskrivinger, etter at driftsinn-
tektene er trukket fra. Netto driftsut-
gifter må dekkes av de frie inntektene. 
Indikatoren blir brukt som et mål på 
prioritering i KOSTRA. 

Indikatoren viser hvor mye av de frie 
inntektene som blir brukt til administra-
sjon og styring per innbygger. Molde 
kommune benytter vesentlig mindre 
enn landsgjennomsnittet. Dette er 
naturlig ut fra at Molde kommune er en 
relativt stor kommune og dermed har 
stordriftsfordeler og flere personer å 
fordele utgifter til administrasjon på. 

I 2013 er det også første gangen Molde 
kommune har lavere utgifter enn kom-
munegruppe 13. Med tanke på at Molde 
kommune er en relativt liten kommune i 
kommunegruppe 13, indikerer dette at 

Molde kommune benytter mindre eller 
prioriterer administrasjon og styring la-
vere enn gjennomsnittet for kommune-
gruppe 13. Studier har vist at kommuner 
tolker og fører forskjellig innenfor dette 
området. Molde kommune hadde en 
gjennomgang av dette området i 2011, 
slik at det er et brudd i tidsserien til 
Molde kommune fra 2011.

 3 711   3 933   4 062 4 104
 3 033   3 209   3 331 3 356
 4 404   3 446   3 708 3 279

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

 2010 2011 2012 2013

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

 344   406   378 400
 219   266   237 263
 273   335   298 306

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

 2010 2011 2012 2013

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

12%

51%37%

64%10%

26%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  40 39,69
2012  38 36,79
2011  33 31,19
2010  26 25,19

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik 
2013  38 811 37 853 -958
2012  44 867 41 705 -3 162
2011  30 572 30 549 -23
2010  28 290 28 593 303

kommunalsjef 
Magne Orten

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  0,8 % 0,8 % 3,8 % 5,4 %
2012  1,0 % 1,0 % 3,5 % 5,5 %
2011  0,9 % 0,4 % 2,4 % 3,7 %
2010  0,8 % 1,1 % 4,7 % 6,6 %

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

Driftsutgifter/driftsinntekter     (mill. kr.)

2011 2012 2013 Budsjett
2014

82 -3837 -6 53 -8 47 -8

n stabsavdelingene

Rådmannen
Rådmannen er bindeleddet mellom 
administrasjonen og de politiske orga-
ner. Rådmannen har rollen som den sen-
trale premiss-leverandør til politikerne, 
samt ansvarlig for at politiske vedtak 
blir iverksatt. Rådmannsfunksjonen 
utøves i Molde kommune gjennom råd-
mannsteamet, som i tillegg til rådman-
nen består av kommunalsjefene for drift 
og forvaltning og plan og utvikling.

Drifts- og forvaltningsavdelingen
Avdelingen har sentrale oppgaver med 
kontroll, kvalitetssikring, utredning 
og oppfølging av kommunens drift og 
tjenesteproduksjon. Drifts- og forvalt-
ningsavdelingen, rådmannen og den 
politiske aktivitet er ett samlet rapporte-
ringsområde. 

Ansvaret for overformynderiet ble i 2013 
overført til Fylkesmannen og utgiftene 
til liggedøgn ved sykehuset ble overført 
fra kontor for tildeling og koordinering til 
pleie og omsorg. Drift og forvaltnings-
avdelingen har vært i stor omstilling i 
2013. Økonomien har vært stram og det 
er arbeidet intenst for nå de økonomiske 
målene for avdelingen.  

Drifts- og forvaltningsavdelingen omfat-
ter følgende virksomheter
•  politisk sekretariat
•  dokumentsenter/hovedarkiv
•  innkjøpsforvaltning
•  bestillerfunksjon for IKT-tjenester
•  kontor for tildeling og koordinering
•  kommuneadvokaten

Tjenester og oppgaver

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Tjenesteleverandør     
- Brukerundersøkelse 4,5 - - - 4,7
Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 6,6 % 3,7 % 5,5 % 5,4 %
- Medarbeidertilfredshet 4,5 4,4 - 4,7 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 1,1 % -0,1 % -7,6 % -2,5 %

Økonomi: Avdelingen hadde et merfor-
bruk på kr. 958.326,-. Det er i løpet av 
2013 gjennomført nedbemanning tilsva-
rende tre stillinger for å innfri vedtatte 
rammereduksjoner. Trykkeritjenesten 
er lagt ned og budtjenesten er kraftig 
redusert. I tillegg er bemanningen ved 
dokumentsenter og politisk sekretariat 
redusert. Dette har latt seg gjøre ved 
naturlig avgang i løpet av året. Helårs-
virkning av nedbemanningen vil komme 
i 2014, og enheten regner da med å 
gå i økonomiske balanse. Forsinket 
gjennomføring av nedbemanningen er 
hovedårsaken til merforbruket.

Avdelingen har arbeidet med å ef-
fektivisere prosesser. Mellom annet 
er det gjennomført Lean-prosjekt på 
budtjenesten og innkjøpsprosessene, 
og det blir arbeidet med å redusere 

intern forsendelse av dokument i papir 
til politikere og ansatte. Avdelingen har 
utgifter på 0,2 mill. kroner til KS-advokat 
i tvistesaken med BUF-etat.

Sykefravær: Sykefraværet er relativt 
lavt i avdelingen. Det blir jevnlig arbeidet 
med å opprettholde et godt arbeidsmiljø. 
De ansatte har håndtert en utfordrende 
situasjon med stor omstilling på en god 
måte.

Medarbeidere: Gjennomsnittlig medar-
beidertilfredshet var 4,7 for avdelingen i 
2012. Det er ikke gjennomført undersø-
kelse i 2013.

Brukere: Det er gjennomført stabsun-
dersøkelse i 2013. Tallmaterialet er ikke 
analysert grundig ennå, men foreløpige 
vurderinger bekrefter kapasitetsutfor-
dringer i enkelte seksjoner.

Balansert avviksforklaring

Fra 1. januar 2014 er det etablert 
interkommunalt samarbeid innenfor 
ROR-IKT. Drifts- og forvaltningsavdelin-
gen har som oppgave å ivareta bestil-
lerfunksjonen fra Molde kommune mot 
det interkommunale samarbeidet. I 
tillegg blir det arbeidet med egne digi-
taliseringsprosjekt i Molde kommune. 

I 2014 må det etableres gode rutiner 
og prosesser for å få til en mer effektiv 
tjenesteproduksjon. En strategisk digi-
taliseringsgruppe er etablert for å lede 
utviklingen på området. 

Det er flere seksjoner i avdelingen som 
har store kapasitetsutfordringer. En 

utfordring i 2014 blir å ytterligere ef-
fektivisere prosesser, prioritere mellom 
oppgaver og tilpasse kvalitet og mengde 
på tjenestene. Det planlegges å gjen-
nomføre flere Lean-prosjekt, mellom 
annet for valgavvikling.

Fremtidige utfordringer

Indikatoren viser brutto driftsutgifter, 
eller totale utgifter, til politisk styring per 
innbygger. 

Indikatoren viser at Molde kommune 
anvender mer per innbygger til politisk 
styring enn kommunegruppe 13 og min-
dre enn landsgjennomsnittet. Folketallet 
vil påvirke denne indikatoren betydelig. 
Alle kommuner må ha et minimum av 
utgifter til politisk aktivitet, og utgifter 
øker ikke proporsjonalt med antall 
innbyggere. Gjennomsnittlig folketall i 
kommunegruppe 13 er knappe 40.000. 
For landet er gjennomsnittlig kommu-
nestørrelse drøye 10.000 innbyggere. 
Det er derfor i utgangspunktet naturlig 
at Molde kommune ligger mellom de 
to sammenligningsgruppene for denne 
indikatoren. 
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69%

24%
7%

95%5%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  32 23,52
2012  42 29,13
2011  38 26,08
2010  36 25,52

Fordeling av hovedtall

2011

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

2012 2013 Budsjett
2014

Driftsutgifter/driftsinntekter     (mill. kr.)

22 -4 25 -5 25 -6 23 -3

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  19 193 19 560 367
2012  20 025 20 199 174
2011  17 914 19 444 1 530
2010  17 515 19 001 1 486

personal- og organisasjonssjef 
Mette Holand

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  1,2 % 1,2 % 1,2 % 3,6 %
2012  1,0 % 1,9 % 3,0 % 5,9 %
2011  1,2 % 0,6 % 6,1 % 7,9 %
2010  1,2 % 1,0 % 1,3 % 3,5 %

24%

40%

36%

72%

24%

4%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  34 32,40
2012  35 33,67
2011  38 34,45
2010  38 34,75

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  10 462 11 007 545
2012  126 710 126 244 -466
2011  89 107 86 897 -2 210
2010  34 733 34 115 -618

kommunalsjef 
Eirik Heggemsnes

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  0,5 % 1,2 % 0,9 % 2,6 %
2012  0,6 % 0,6 % 2,2 % 3,4 %
2011  0,8 % 0,9 % 3,7 % 5,4 %
2010  0,7 % 1,1 % 4,6 % 6,4 %

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

Driftsutgifter/driftsinntekter     (mill. kr.)

2011 2012 2013 Budsjett
2014

133 -44 171 -45 16 -5 26 -7

Plan- og utviklingsavdelingen Personal- og organisasjonsavdelingen

Avdelingen skal ivareta kommunens 
helhetlige planlegging, samt legge 
strategier for utviklingen av kommunens 
tjenester og tjenesteapparat. I tillegg 
har avdelingen flere særskilte oppgaver, 
blant annet beredskapsarbeid, eien-
domsskattetaksering, samt sørge for 
grunnerverv, spesielt til utbyggingsfor-
mål.

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

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

Seksjon arealplan
Er ansvarlig for utformingen av kom-
munens arealdel slik at arealdispone-
ringene støtter opp om målsettingene 
for utvikling av kommunen. Videre skal 
seksjonen følge opp at plan- og byg-
ningsloven blir fulgt i all arealplanlegging 
i kommunen. Seksjonen skal veilede 
private tiltakshavere ved utarbeidelse av 
private planer.

Seksjon strategi og bestilling
Seksjonen har overordnet administrativt 
ansvar for analyse av samfunnsutviklin-
gen, strategi- og kommuneplanarbeid, 
beredskapsarbeid og samordning av 
plan- og utviklingsarbeid i tjenestepro-
duksjonen.

Fagseksjoner
Fagseksjonene er beskrevet under 
respektivt fagområde.

Tjenester og oppgaver
Avdelingen har ansvaret for kommunens 
personal- og organisasjonsarbeid, her-
under arbeidsgiver-ansvaret for rekrutte-
ring og avlønning. Avdelingen har ansvar 
for det løpende lønnsarbeidet. I tillegg 
hører hovedtillits-valgte, hovedverneom-
bud og lærlingene under avdelingen. 

Personal- og organisasjonsutviklings-
seksjonen
Avdelingen bistår kommunens enheter i 
saker som gjelder arbeidsgiverspørsmål, 
lederutvikling, organisasjonsutvikling 
og overordnet oppfølging av nærvær 
og sykefraværsarbeidet. Avdelingen har 
oppgaver innen tilsettings- og personal-
saker, oppfølging av IA-avtalen, felles 
opplæringstiltak, Lean, innovasjon, 
hospitering, bistå organisasjonsutvikling, 
koordinering av lærlingeordningen, over-
ordnet HMS og BHT-arbeid, veiledning 
av ledere og opplæring av ledere, lønns-

forhandlinger, samt andre forhandlinger 
innen personalsaker.

Lønnsseksjonen
Seksjonen har ansvaret for det løpende 
lønnsarbeidet og kjører lønn for ti sel-
skap i Molde kommune, herunder inn-
beretning av skatt og arbeidsgiveravgift 
og utarbeidelse av ekstern lønnsstati-
stikk. I tillegg fører seksjonen oversikter 
over sykefravær, sørger for at det blir 
krevd refusjon fra NAV og utarbeider 
interne og eksterne fraværsstatistikker. 
Seksjonen foretar også innrapportering 
til pensjonskassene og arbeidsgiver- og 
arbeidstakerregisteret. Seksjonen gir råd 
om, foreslår og gjennomfører effektivi-
serings- og kvalitetssikrende tiltak for 
hele organisasjonen.

Tjenester og oppgaver

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Tjenesteleverandør     
- Brukerundersøkelse 4,5 - - - 4,2
Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 6,4 % 5,4 % 3,4 % 2,6 %
- Medarbeidertilfredshet 4,5 4,4 - 4,7 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -1,8 % -2,5 % -0,4 % 5,0 %

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Tjenesteleverandør     
- Brukerundersøkelse 4,5 - - - 4,5
Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 3,5 % 7,9 % 5,9 % 3,6 %
- Medarbeidertilfredshet 4,5 4,8 - 4,8 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 7,8 % 7,9 % 0,9 % 1,9 %

Økonomi: Avdelingen, utenom fagsek-
sjonene, hadde et mindreforbruk på kr. 
544.690,-. Hovedårsaken er vakante 
stillinger. Mindreforbruket var størst ved 
seksjon for strategi og bestilling med 
0,9 mill. kroner. Stillingen som kom-
muneoverlege stod vakant første halvår. 
Stillingen ble deretter overført til helse-
tjenesten. Seksjon for arealplan fikk et 
merforbruk på 0,1 mill. kroner grunnet 
mindreinntekt. Seksjon for landbruk og 
naturforvaltning hadde et mindrefor-
bruk på 0,2 mill. kroner som i hovedsak 
skyldes mindre aktivitet innen skogbruk. 
Arbeidet med kommunedelplan for nytt 
felles akuttsykehus på Hjelset har gitt 

avdelingen et merforbruk på 0,5 mill. 
kroner.  

Sykefravær: Sykefraværet på avdelingen 
gikk for fjerde året på rad ned og ble 
på 2,6 pst. i 2013. Langtidsfraværet har 
gått ned, mens kortidsfravær har økt litt i 
2013. Det er fremdeles lavt.

Medarbeidere: Undersøkelsen i 2012 ga 
et rimelig godt resultat på 4,7.

Brukere: Det ble gjennomført stabs-
undersøkelse i 2013.  Resultatet ga en 
gjennomsnittlig skår på 4,2. Avdelingen 
vil analysere resultatet i 2014.

Balansert avviksforklaring Økonomi: Avdelingen hadde et mindre-
forbruk på kr. 367.593,-.

Det er spesielt reduserte lønnsutgifter 
og refusjoner fra salg av tjenester som 
bidrar til mindreforbruket med 0,5 mill. 
kroner. I tillegg er det et positivt avvik 
på lærlingetilskudd inklusiv refusjon fra 
felles opplæringskontor med Kristian-
sund kommune. Utgifter til kommunens 
gruppelivsforsikring fikk et merforbruk 
på 0,4 mill. kroner. 

Sykefravær: Avdelingen hadde et sam-
let sykefravær på 3,6 pst. i 2013. Dette 
er en relativt stor nedgang i forhold til 
de to foregående årene. Avdelingen har 
prioritert og fordelt oppgaver jevnt for 
å unngå for stor belastning på enkelt-
ansatte, samt holdt fokus på hvordan 

oppgavene kan løses smartere. Det 
har også vært fokus på samarbeid og 
hvordan avdelingen skal ivareta et godt 
arbeidsmiljø.

Medarbeidere: Ingen medarbeider-
undersøkelse i 2013.

Brukere: Lønnsseksjonen får gode til-
bakemeldinger på stabsundersøkelsen. 
Personalseksjonen har kapasitetsutfor-
dring. Det må jobbes enda grundigere 
med å prioritere i et mangfold av opp-
gaver, og hva som kan gjøres smartere 
innen de valgte oppgavene. Det er også 
behov for å heve kompetansen i takt 
med innføring av digitaliseringsverktøy. 
Brukerne må skoleres ytterligere og på 
den måten bli enda mer selvhjulpne.

Balansert avviksforklaring

Kommunens samfunnsdel, vedtatt i 
2013, gir mål og strategier for utvikling 
av kommunen. I 2014 vil arbeidet med 
kommunedelplan for nytt akuttsykehus 
på Hjelset være sentral. Kommunesty-
ret skal prioritere tomteløsning for nytt 
akuttsykehus i egen kommune i 2014. 
Arbeidet med kommunedelplanens 
arealdel fra Strande til Aukra grense 

er startet opp. Det er lagt vekt på god 
medvirkning i prosessen.

Det skjer mye på samferdselssektoren 
som vil gi føringer for utvikling av kom-
munen. Møreakse, ny E39, bypakke og 
kollektivløsninger med gang- og syk-
kelveger, vil kreve store planleggings-
ressurser. 

Fremtidige utfordringer

Arbeid med personal må i alle organisa-
sjoner ha høy prioritet. Medarbeiderne 
er organisasjonens viktigste ressurs 
for å få levert tjenester på riktig nivå og 
kvalitet til riktig tid. Dette krever trygge 
medarbeidere med rett kompetanse, 
håndtering av utfordringer underveis, 

samt dyktige ledere. Da er det behov for 
gode overordnede strategier, og at disse 
blir fulgt opp helt ut i organisasjonen. 
Utrulling av tiltakene innen «Sammen 
om en bedre kommune», herunder Lean 
blir viktig for avdelingen.  

Fremtidige utfordringer
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Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  25 24,10
2012  27 26,50
2011  27 26,40
2010  27 26,22

Fordeling av hovedtall

2011

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

2012 2013 Budsjett
2014

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

18 -6 18 -6 19 -6 19 -7

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  12 326 12 442 116
2012  12 338 12 453 115
2011  11 495 12 060 565
2010  11 774 12 352 578

økonomisjef 
Kurt Magne Thrana

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  1,2 % 0,5 % 3,1 % 4,8 %
2012  1,3 % 1,3 % 4,2 % 6,8 %
2011  1,3 % 1,1 % 3,3 % 5,7 %
2010  0,9 % 0,9 % 3,6 % 5,4 %

52%
28%

20%

84%16%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  6 6,40
2012  9 7,80
2011  9 7,40
2010  11 9,60

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  4 023 4 252 229
2012  4 080 4 578 498
2011  4 770 4 965 195
2010  5 423 5 795 372

informasjons- og servicesjef 
Hilde Johansen

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  1,1 % 1,5 % 9,3 % 11,9 %
2012  1,4 % 1,1 % 17,3 % 19,8 %
2011  1,0 % 0,9 % 7,1 % 9,0 %
2010  1,3 % 1,3 % 1,5 % 4,1 %

2011

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

2012 2013 Budsjett
2014

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

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

Økonomiavdelingen Informasjons- og serviceavdelingen

Kommunen skal ut fra vedtatt organi-
sering ha én samlet økonomifunksjon 
plassert i økonomiavdelingen. Dette 
stiller store krav til avdelingens samlede 
kompetanse og arbeidskapasitet. Avde-
lingen er inndelt i tre seksjoner.

Seksjon budsjett, økonomi og controll
Seksjonen står for den delen av kom-
munens budsjettarbeid som utføres 
i økonomiavdelingen, samt budsjett-
oppfølging overfor avdelinger og 
enheter, avviksrapportering og fagstøtte 
til avdelinger og enheter, samt analyser 
og utredninger. I tillegg utarbeides blant 
annet årsrapporten her. Det økonomiske 
controlleransvaret er tillagt økonomiav-
delingen og utføres av denne seksjonen.

Seksjon regnskap og finans
Seksjonen har ansvar for regnskaps-
føring for Molde kommune, Molde 
Eiendom KF, Molde Vann og Avløp 
KF, Moldebadet KF, Tøndergård skole, 

distriktsrevisjonen og kirkelig fellesråd, 
samt rapportering for Molde kommune. 
I tillegg føres regnskap for Romsdal Par-
kering AS. Videre har seksjonen ansvaret 
for forvaltning av kommunens fondsmid-
ler, innfordring, innlån, utbetalinger og 
ajourhold av kontoplan, drift av økono-
misystemet, koordinering av KOSTRA-
rapporteringen til staten med mer.

Seksjon skatt
Seksjonen utfører oppgaver på skat-
teområdet som staten har delegert til 
kommunen. Videre sørger seksjonen 
for at skatter og avgifter blir innbetalt 
og avregnet i rett tid og den utfører 
regnskapskontroller hos kommunens 
mange arbeidsgivere. Seksjonen utførte 
alle oppgaver innenfor skatteområdet 
for Vestnes og Aukra kommuner i 2013, 
samt på slutten av året for Midsund 
kommune. Seksjonen leverer også 
tjenester innenfor området regnskaps-
kontroll til Fræna kommune.

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

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

sjons- og serviceavdelingen tilbyr også 
informasjonsfaglig rådgivning internt i 
kommunen, og står for koordinering av 
ulike publikumsarrangement og andre 
omdømmebyggende tiltak. 

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

Tjenester og oppgaver

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Tjenesteleverandør     
- Brukerundersøkelse 4,5 - - - 4,8
Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 5,4 % 5,7 % 6,8 % 4,8 %
- Medarbeidertilfredshet 4,5 4,2 - 4,0 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 4,7 % 4,7 % 0,9 % 0,9 %

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Tjenesteleverandør     
- Brukerundersøkelse 4,5 - - - 4,9
- Vurdering nettsider DIFI 5,0 - - -  4,0 
Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 4,1 % 9,0 % 19,8 % 11,9 %
- Medarbeidertilfredshet 4,5 4,6 - 4,5 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % - 3,9 % 10,9 % 5,4 %

Økonomi: Avdelingen hadde et mindre-
forbruk på kr. 115.336,-. Vakanser og 
sykelønnsrefusjoner bidrar til reduserte 
lønnsutgifter. Forsinket iverksetting av 
tiltak for å innfri rammereduksjon, over-
tagelse av skatteoppkreverfunksjonen 
for Midsund kommune, bidrar negativt. 
Prøveordning med innføring av fire 
terminer for kommunale avgifter har gitt 
økte portoutgifter med 0,1 mill. kroner. 

Sykefravær: Avdelingen er tilfreds med 
utviklingen i sykefraværet som i 2013 
var det laveste på fire år. Det vil fortsatt 

bli jobbet målbevisst med å holde et så 
lavt fravær som overhode mulig, ikke 
minst gjennom arbeidsmiljørelaterte 
tiltak som videreføres. 

Brukere: Avdelingen er tilfreds med 
resultatet av stabsundersøkelsen i 2013. 
Resultatet på 4,8 for seksjonene regn-
skap og finans og budsjett, økonomi og 
controll, var noe over gjennomsnittet for 
kommunens stabsavdelinger. Likevel vil 
avdeling i 2014 gjennomføre tiltak for å 
bedre tjenestene til brukerne. 

Balansert avviksforklaring

Økonomi: Avdelingen hadde et mindre-
forbruk på kr. 228.825,-. Høyt sykefravær 
uten innleie av vikar, samt innvilget 
ulønnet permisjon, har bidratt til lavere 
utgifter. Salg av tjenester til nabokom-
muner og utleie av rådhussalen bidro 
med merinntekter. Kommunens utgifter 
til bruk av fasttelefon fortsetter å synke, 
mens utgifter til informasjon og mar-
kedsføring har økt.

Sykefravær: Avdelingen har hatt ned-
gang i sykefraværet, men det er fortsatt 
for høyt i forhold til målsettingen på 6,0 
pst. Det høye langtidsfraværet er ikke 
arbeidsrelatert. Tilgangen på kvalifiserte 
sjukevikarer har vært begrenset. Høyt 
langtidsfravær har i perioder medført 
belastning på de som er på jobb, lengre 
ventetid for publikum og sårbarhet ved 
ferieavvikling og annet fravær.

Medarbeidere: Medarbeiderundersøkel-
sen i 2012 viste et gjennomsnitt på 4,5. I 

etterkant av undersøkelsen har avdelin-
gen arbeidet med bevisstgjøring rundt 
organisasjonskultur, den enkeltes ansvar 
for arbeidsmiljøet, samt klargjøring av 
roller og oppgaver i avdelingen.

Brukere: Stabsundersøkelsen i 2013 
viser at servicetorg og sentralbord skårer 
jevnt bra, med et snitt på 5 av 6 oppnåe-
lige poeng. Landsgjennomsnittet er på 
4,9. Best resultat oppnås på tilgjengelig-
het, kvalitet, punktlighet og tydelighet. 
Informasjons- og kommunikasjonstjenes-
ten oppnår et snitt på 4,8. Her er lands-
gjennomsnittet på 4,7.  Best resultat var 
på imøtekommenhet, service, tilgjenge-
lighet og punktlighet. Lavest skår var på 
tydelighet rundt hva avdelingen kunne 
hjelpe med (4,6). Resultatene skal følges 
opp internt. 

Det var ingen måling blant eksterne 
brukere i 2013.

Balansert avviksforklaring

Avdelingen vil også i årene som kom-
mer ha en sentral rolle i arbeidet med 
å få rettet opp ubalansen i kommunens 
driftsbudsjetter som gjenspeiles i kom-
munens negative regnskapsresultat for 
2013. Ansvaret for å foreslå å gjennom-
føre tiltak som tar hensyn til fagligheten 
ute i de enkelte tjenesteproduserende 
enhetene, tilligger selvsagt de ulike 
enhetslederne. Økonomirådgiverne må 

tidlig inn i for å måle og kvalitetssikre at 
de økonomiske effektene av slike tiltak 
nås. Opplæringen i forhold til kommu-
nebudsjett og regnskap må prioriteres 
og styrkes. Avdelingen ser også at 
stadig flere omkringliggende kommuner 
ønsker et tettere samarbeid med Molde 
kommune innen skatte- og regnskaps-
området, noe avdelingen opplever som 
en positiv utfordring.

Fremtidige utfordringer
Å opprettholde og videreutvikle den 
gode servicen med stadig færre med-
arbeidere er en utfordring. Å kunne 
utnytte mulighetene som ligger i mo-
derne teknologi står da sentralt. Et helt 
nytt telefonisystem, planlagt i 2013, skal 
innføres i 2014. Sentralbordet forventer 
da å spare en rekke manuelle arbeidso-
perasjoner. For at medarbeidere skal bli 
enda dyktigere på punktlighet, forutsig-
barhet og oppfølging av henvendelsene, 

må avdelingen prioritere god, intern 
opplæring i bruk av det nye telefonisys-
temet.  

Å legge til rette for gode digitale tjenes-
ter, der kunden utfører stadig flere av 
sine ærender foran PC, er en kontinuer-
lig jobb. Utprøving av nye medier og 
digitale tjenester er svært ressurskre-
vende, men desto viktigere å prioritere i 
tiden fremover. 

Fremtidige utfordringer

Tjenester og oppgaver



Et godt fysisk og psykososialt 
skolemiljø fremmer helse, 
trivsel og læring.
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    12,9    12,7    12,6 12,4
    13,0    12,8    12,6 12,5
    12,6    12,3    11,9 11,7

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

 2010 2011 2012 2013

Utdrag fra behovsprofil andel 6 - 15 år

Diagrammet viser at andelen skole-
barn i Molde kommune er lavere enn 
i de kommunene det er naturlig å 
sammenligne seg med. Nedgangen 
ser ut til å vedvare også i årene som 
kommer. Dette kan resultere i at kom-
munen anvender mindre ressurser 
til skolesektoren, i tråd med ramme-
tilskuddet. Indikatoren skal ikke ha 
betydning for ressursbruk per elev. 

Forøvrig viser diagrammet at nedgan-
gen i aldersgruppen er en generell 
utvikling i landet. Dette betyr ikke 
nødvendigvis at det er en nedgang i 
antall barn, men at andel barn i forhold 
til totalbefolkningen blir mindre.

n skole

Økonomi
Skoleområdet hadde samlet et min-
dreforbruk på kr. 2.684.123,-. Avviket 
fordeler seg på et mindreforbruk på fag-
seksjon, inkludert fellesområdet, med 
3,3 mill. kroner og et samlet merforbruk 
for skolene på 0,6 mill. kroner.

Fellesområdet
I forbindelse med innføring av ny forde-
lingsmodell av driftsrammene mellom 
skolen fra skoleåret 2013/2014, ble 
det tatt inn i fordeling 2,0 mill. kroner 

fra fellesrammen. Dette ble gjort for 
å styrke basisressursen ved skolene 
relatert til budsjettvedtaket for 2013. 
Det ble bestemt at omfordeling av res-
sursene mellom skolene, ved hjelp av 
fordelingsmodellen, skulle tas over to 
år, med halv effekt det første skoleåret. 
Dette ble gjort for at skoler som fikk 
reduserte rammer, som følge av nye, 
justerte tildelingskriterier, skulle få tid til 
å tilpasse og planlegge driften inn mot 
neste skoleår. Som en konsekvens av 

Balansert avviksforklaring

Skoleområdet i Molde kommune  
består av
•   fagseksjon skole
•   7 barneskoler
•   2 ungdomsskoler
•   3 kombinerte barne- og ungdoms-

skoler
•   Molde voksenopplæringssenter  

(er beskrevet under egen enhet)

Grunnskole 
Molde kommune har tolv skoler her-
under syv barneskoler med 1. - 7. trinn, 
to ungdomsskoler med 8. - 10. trinn og 
tre kombinerte barne- og ungdomssko-
ler med 1. - 10. trinn.

Per 1. oktober 2013 var det i grunnsko-
len i Molde kommune 3.001 elever og 
ca. 234 pedagogårsverk. I tillegg har 
området ansvar for til sammen 26 elever 
i andre kommuner (fosterhjem) og i spe-
sialskoler. Videre er 17,4 årsverk knyttet 
opp til administrative og pedagogiske 
lederoppgaver. Skolene har 85 årsverk 
med assistenter i skole og SFO.

Fagseksjon
Fagområdet følges opp i samsvar med 
nasjonale føringer og lokale prioriterin-
ger. Seksjonen skal være en aktiv med-
spiller for kvalitetsutvikling i grunnskolen 
og i samhandling med Molde voksen-
opplæringssenter. Videre har seksjonen 
ansvar for oppfølging og koordinering av 
overordnet planlegging og ressursdispo-
nering på området. 

Seksjonen har også personal- og øko-
nomiansvar for Cap Clara, som er en 
alternativ opplæringsarena for elever på 
ungdomstrinnet. 

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

Skolefritidsordning 
Skolefritidsordningen (SFO) skal gi 
elever i grunnskolen muligheter for po-
sitive aktiviteter på skolen i og utenom 
ordinær skoletid. Skolefritidsordningen 
er åpen for alle elever fra 1. - 4. trinn. 
Det skal legges til rette for funksjons-
hemmede elever fra 1. - 7. trinn. Totalt er 
det 44,7 årsverk knyttet til SFO.

I løpet av 2013 har skoleområdet 
redusert antall årsverk med 20,8. Åtte 
skoler har redusert årsverksrammen 
med til sammen 17 årsverk. Tre skoler 
har økt sin årsverksramme med 1,8 
årsverk. Samlet gir det en reduksjon 
på skoleområdet på 15,2 årsverk. Den 
resterende reduksjonen på 5,6 årsverk 
knytter seg til Kleive oppvekstsenter og 
den midlertidige barnehageavdelingen 
ved Ødegård skole som ble nedlagt fra 
1. august 2013.

Tjenester og oppgaver

45%
44%

93%7%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  453 403,95
2012  478 424,84
2011  461 409,89
2010  450 403,36

Fordeling av hovedtall

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

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

2011 2012 2013 Budsjett
2014

244 -33 253 -39 282 -44 276 -43

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  237 772 240 456 2 684
2012  214 017 213 431 -586
2011  211 432 208 868 -2 564
2010  195 506 196 569 1 063

fagsjef
Ivar Vereide

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  1,2 % 0,9 % 4,9 % 7,0 %
2012  1,1 % 1,1 % 6,9 % 9,1 %
2011  1,0 % 1,0 % 5,7 % 7,7 %
2010  1,1 % 1,0 % 6,8 % 9,0 %

11%

Søylene viser at lønn, inkludert sosiale 
utgifter, er den sentrale utgiftfaktoren i 
skoledriften. På generelt grunnlag kan 
det sies at store skoler med ca. 500 
elever er de mest utgiftseffektive. Ved 
disse skolene vil alle klasser være opp 
mot maksimal grense, 28 elever på bar-

netrinnet og 30 elever på ungdomstrin-
net. For de minste skolene gjelder ulike 
vilkår for hvor mange årskull det kan 
være i en klasse, noe som kan medføre 
flere klasser og timer enn hva elevtallet 
i seg selv indikerer.

Ressursbruk per elev (i 1.000 kr.)

Lønn og sosiale utgifter (netto lønnsutgifter) Andre driftsutgifter
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Økonomisk oversikt for skoleområdet                                                                                         (i 1.000 kr.)

 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik 2013 Budsjett 2014
Fagseksjon, inkl. fellesområde skole  13 608   16 905   3 297   704 
Kvam skole  13 818   13 883   65   14 581 
Sellanrå skole  24 281   23 786   -495   25 109 
Langmyra skole  27 782   27 744   -38   30 046 
Nordbyen skole  20 064   20 058   -6   21 050 
Kviltorp skole  27 684   27 463   -221   29 950 
Kleive oppvekstsenter  12 548   12 640   92   10 961 
Bolsøya skole  6 175   6 213   38   6 654 
Vågsetra barne- og ungdomsskole  18 923   19 005   82   19 429 
Sekken oppvekstsenter  4 485   4 625   140   4 633 
Bekkevoll ungdomsskole  29 882   29 934   52   30 617 
Bergmo ungdomsskole  20 585   20 957   372   21 031 
Skjevik barne- og ungdomsskole  17 937   17 243   -694   17 780 
Totalt på skoleområdet  237 772   240 456   2 684   232 545 
Molde voksenopplæringssenter  8 281   8 355   74   8 333 

Endring fra 2013 til 2014 skyldes hovedsakelig at brukerbetaling SFO er flyttet fra den enkelte skole til fellesområdet. 

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Tjenesteleverandør     
- Elevundersøkelse 4,5 4,2 4,3 4,2 -
- Grunnskolepoeng 40,0 39,2 39,1 40,4 40,3
Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 9,0 % 7,7 % 9,1 % 7,0 %
- Medarbeidertilfredshet 4,5 4,3 - 4,5 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 0,5 % -1,2 % -0,3 % 1,1 %
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dette ble kun halvparten fra fellesram-
men overført skolene i den budsjettmes-
sige omfordelingsprosessen. Effekten 
av gradvis gjennomføring kan forklare 
deler av mindreforbruket på fellesområ-
det. Inntektene fra oppholdsbetaling i 
SFO ble også tatt inn som et av kriteri-
ene i ny fordelingsmodell. På vårhalvåret 
er det tradisjonelt en del barn som går 
ut av SFO. Dette fører til reduserte 
inntekter i vårhalvåret sett i forhold til 
jevn månedsinntekt gjennom hele året. 
Ved å ta utgangspunkt i gjennomsnittlig 
månedsinntekt for høsthalvåret i den 
nye omfordelingsmodellen, fikk felles-
området en merinntekt og skolene en 
mindreinntekt i budsjettåret 2013.

Antall elever med flyktningstatus har økt 
mer enn forventet, noe som resulterte 
i en dobling av skoletilskuddet fra IMDI, 
til 0,6 mill. kroner. Videre har antallet 
fosterhjemsplasserte elever fra andre 
kommuner, som kjøper grunnskoleun-
dervisning fra Molde kommune økt. 
Merinntekten på dette feltet er ca. 0,4 
mill. kroner. Samlet utgjør merinntekter 
og innsparinger ca. 3,3 mill. kroner for 
fellesområdet. Samtidig har fellesområ-
det et merforbruk når det gjelder kjøp 
av tjenester fra andre kommuner til 
fosterhjemsplasserte elever fra Molde 
kommune og til utgifter til elever med 
spesielle behov i privatskole. Samlet 
utgjør merforbruket ca. 0,7 mill. kroner.

For skoleåret 2014/2015 er det verdt å 
merke seg at omfordelingsmodellen får 
full effekt. Hva gjelder skoletilskuddet 
fra IMDI, så har det blitt lagt til integre-
ringstilskuddet og kompensert skole-
området gjennom en rammeøkning på i 
underkant av 0,3 mill. kroner.

Skolene
Gjennomgående har skolene over tid 
vist stor grad av lojalitet og tilpasnings-
evne til vedtatte økonomisk rammer. 
I løpet av sommeren 2013 fikk noen 
skoler ekstra utfordringer gjennom nye 
elever med spesielle behov. Aktuelle 
skoler ble samlet styrket med ca. 0,5 
mill. kroner. Videre skal skolene iverk-
sette nødvendige tiltak slik at alle elever 
har en forsvarlig opplæringssituasjon, jf. 
opplæringsloven §§ 13-10 og 8-2. Nye 
nødvendige tiltak rapporteres.

Tre av tolv skoler rapporter merforbruk. 
Skjevik barne- og ungdomsskole fikk et 
merforbruk på 0,7 mill. kroner. Merfor-
bruket skyldes hovedsakelig lønnsutgif-

ter og da til ressurskrevende tiltak. En 
del av tiltakene gjelder oppfølging av 
elever med spesielle behov bosatt ved 
Molde asylmottak. Kviltorp skole har et 
merforbruk på 0,2 mill. kroner. Dette har 
sammenheng med nye tiltak for elever 
med spesielle behov. Tiltakene er iverk-
satt i samråd med fagsjef. Sellanrå skole 
har et merforbruk på 0,5 mill. kroner. 
Dette skyldes utgifter til omarbeiding av 
klasserom, utvikling og produksjon av 
piktogrammer, samt nødvendig utskif-
ting av IKT-utstyr.

I løpet av 2013 er det i flere runder vur-
dert effektiviseringstiltak for oppfølging 
av vedtatt budsjettramme. Hovedrunden 
gikk i april, hvor rammene til skolene 
ble redusert med 2,2 mill. kroner. På det 
tidspunktet ble tiltakene vurdert som 
nødvendige for å holde vedtatt ramme 
for skoleområdet. Et av tiltakene var kutt 
i skolesvømming, et tiltak som viste seg 
ikke å fungere og som da ble effektu-
ert som en del av rammetrekket til den 
enkelte skole.

Drift av innføringsklassene viste et ve-
sentlig merforbruk, 0,6 – 0,7 mill. kroner, 
etter vårhalvåret Rådmannen bestemte 
medio september at statlig tilskudd fra 
IMDI, skulle dekke dette. Skoleområdet 
har hatt som mål å dimensjonere aktivi-
teten fra 1. august 2013 på en slik måte 
at det kan gå inn i 2014 uten vesentlige 
endring. Området har sett det som lite 
tjenlig å iverksette nye tiltak seint i bud-
sjettåret, dersom det ikke er budsjett-
midler til at tiltaket kan videreføres i nytt 
budsjettår. I gjeldende økonomiplan er 
generell reduksjon i rammen for peda-
gogressurs på 15 årsverk. Årsvirkningen 
av tiltaket er på 9,7 mill. kroner i 2014.

Avslutningsvis
Skoleområdet har et mindreforbruk i 
2013. Likevel vurderes rammene til å 
være svært stramme. Skolene peker på 
behovet for økt ramme for gruppedeling 
og andre differensieringstiltak. Hovedår-
sakene til mindreforbruket i 2013 vil ikke 
påvirke driftsresultatet i 2014. Vedtatt 
reduksjon i pedagogrammen med 15 
årsverk får full effekt i 2014, dette er den 
vesentligste utfordringen for skoleom-
rådet nå.

Sykefravær
Sykefraværet gikk samlet ned for områ-
det i 2013. Den positive utviklingen på 
området kan ha sin forklaring i fokus på 
nærvær. Det er noe variasjon mellom 

skolene. Ved små enheter vil enkelttilfel-
ler gi store utslag prosentvis. Korttidsfra-
været er gjennomgående lavt og samlet 
sykefravær er i hovedsak langtidsfravær 
som i liten grad er relatert til arbeids-
plass. AMU er aktiv i sitt arbeid for å 
opprettholde et godt arbeidsmiljø.

Medarbeidere
Det er ikke gjennomført medarbeider-
undersøkelse siste år, men medarbei-
dersamtaler gir et godt grunnlag for å 
vurdere arbeidssituasjonen til ansatte. 
Gjennomgående er trivsel med arbeidet 
god, men det blir også gitt uttrykk for en 
stressende og krevende arbeidssitua-
sjon. I perioder med økt sykefravær blir 
dette spesielt merkbart. Videre blir det 
påpekt ønske om mer kompetanseut-
vikling. Fremover blir det viktig å gi rom 
for faglig utvikling og samhandling om 
primæroppgavene internt og mellom 
skolene i kommunen.

Brukere
Skolene har gjennomgående fornøyde 
brukere. Både elevundersøkelsene og 
oppsummeringen fra de to skolene som 
har gjennomført foreldreundersøkelsene 
i 2013 viser dette. Elevundersøkelsen 
viser god trivsel og lite forekomster 
av mobbing. Elevene er motivert for 
skolearbeidet og det er lite uro i timene. 
Faglig veiledning er et område som kan 
videreutvikles. Dette temaet blir fulgt 
opp blant annet gjennom vurderingsar-
beidet som er prioritert ved alle skolene 
i kommunene. Det er også viktig i denne 
sammenheng at skolene tilrettelegger 
for elevmedvirkning i planleggingen av 
opplæringen. 

Elevundersøkelsen
Elevundersøkelsen er en nettbasert 
spørreundersøkelse. Elevene får si sin 
mening om forhold som er viktige for å 
lære og for å trives på skolen. Skoleeier 
er pålagt å gjennomføre elevundersø-
kelsen på 7. trinn, 10. trinn og på 1. år i 
videregående skole. Det er frivillig for 
elevene å svare på elevundersøkelsen. 
Besvarelsen er anonym. Fra 2013 blir 
undersøkelsen gjennomført om høsten, 
tidligere år har gjennomføringen vært på 
våren. Per februar 2014 er ikke resulta-
tene fra undersøkelsen bearbeidet på 
kommunalt eller nasjonalt nivå. Utdrag 
fra denne blir da presentert i årsrappor-
ten for 2014.

Fremtidige utfordringer
Gjennom politisk behandling i 2013 har 
området fått vedtatt oppdaterte planer 
med klare mål og forventinger til den 
videre skoleutviklingen i Molde kom-
mune. Kvalitetsplan for grunnopplærin-
gen for perioden 2013 - 2016 skisserer 
mål, prioriterer arbeidsområder og viser 
retning for videre arbeid. Plan for tilpas-
set opplæring «Plass for alle» klargjør 
pedagogiske prinsipp, ansvar og forvent-
ninger til partene i skolene og aktuelle 
samarbeidspartnere. Oppfølging og 
konkretisering av planene vil være det 
høyest prioriterte innsatsfeltet i kom-
mende periode. Elevene skal oppleve 
mestring og glede gjennom gode skole-
opplevelser. Mestring styrker selvbildet 
som igjen er avgjørende for motivasjon, 
innsats og læringsresultat. Målet er å ha 
den beste skolen for de elvene kommu-
nen til en hver tid har ansvaret for. 

Den generelle delen av læreplanen 
vektlegger læring som lagarbeid og at 
personalet i skolen skal fungere i et fel-
lesskap av kolleger som deler ansvaret 
for elevens utvikling. Mange lærere 
uttrykker behov for mer kollegasamar-
beid. Dette skal skoleområdet følge opp, 
siden den er et avgjørende virkemiddel 
for videreutvikling av tilpasset opplæ-
ring, herunder god kvalitet i spesialun-
dervisningen. Det er en tydelig sam-
menheng mellom lærernes faglige og 
pedagogiske kompetanse og elevenes 
læringsutbytte. Videre må det vektleg-
ges videreutvikling av prosesser knyttet 
til kartlegging, planlegging og evaluering 
av opplæringen.

Situasjonen for skoleområdet er kre-
vende. I løpet av de siste årene har det 
vært flere endringer i avtale- og regel-

verk. Ved flere av endringene forutsettes 
det at kommunen følger dette opp uten 
eller med bare delvis kompensasjon for 
ekstra utgifter.

Molde kommune har utfordringer  
spesielt knyttet til
• spesialundervisningsfeltet 
• minoritetsspråklige elever
• kompetanseutvikling for tilsatt  

personale
•  IKT i opplæringen
• nye nasjonale og lokale tiltak på priori-

terte områder

Spesialundervisning 
Kommunen har de siste årene hatt 
spesielt store utfordringer med oppføl-
ging av elever med spesielle behov, og 
9,3 pst. av elevene har nå vedtak om 
spesialundervisning. Se egen tabell. 
Skoleområdet må arbeide for at tallet 
på elever med vedtak om spesialunder-
visning ikke overstiger 5,0 pst. innen 
2016. Det vises i denne sammenheng 
til vedtatt plan for tilpasset opplæring, 
«Plass for alle». 

Minoritetsspråklige elever
Behovet for oppfølging av denne 
elevgruppen øker raskere enn forutsatt. 
Dette gjelder både for elever som blir 
bosatt i kommunen gjennom mottak av 
flyktninger og arbeidsinnvandring. Per 1. 
oktober hadde skolene 157 enkeltvedtak 
om språkopplæring. Skoleområdet har 
innføringsklasser både på barne- og 
ungdomstrinnet. Tendensen er at skole-
området får flere elever fra arbeidsinn-
vandringsfamilier. I tillegg skal kommu-
nen nå ta mot flere familier i forbindelse 
med familiegjenforening. Det er viktig å 
få etablert et godt tverrfaglig samarbeid 

i kommunen for oppfølging av denne 
elevgruppen. Med bakgrunn i dette vil 
behovet for undervisningskompetanse 
av minoritetsspråklige øke, utover den 
spisskompetansen som allerede finnes i 
forbindelsen med i innføringsklassene.

Kompetanseutvikling for tilsatt  
personale
Molde kommune har inneværende 
skoleår ikke gitt tilsagn om deltakere i 
videreutdanning på grunn av disponible 
rammer. Det er utarbeidet en stra-
tegi for kompetanseutvikling i skolen 
gjennom nettverksbygging internt og 
mellom skolene. Dette som et alternativ 
til den nasjonale strategien. Tilsatte og 
arbeidstakerorganisasjoner har vært 
kritiske til denne situasjonen. Med 
bakgrunn i politiske prioriteringer gjen-
nom budsjettet for 2014, vil lærere få 
tilbud om videreutdanning på prioriterte 
områder fra høsten 2014.

IKT i opplæring
Vedtatt kommunal IKT-plan har satt ram-
mer og forventninger for IKT-satsingen 
i kommunen. Utskiftingen av PC-er til 
lærere ble igangsatt og gjennomført i 
2012 - 2013. Skolene har i varierende 
grad fulgt opp arbeidet med å lage 
egne lokale IKT-planer. Det er nå et stort 
behov for utskifting/oppgradering av 
elev PC-er. Disse faktorene har ført til at 
IKT-bruken i skolene ikke har vært opti-
mal og utviklingen har gått saktere enn 
forventet. Flere av skolene har også hatt 
ustabile lokale trådløse nett, noe som 
nå blir fulgt opp av IKT-seksjonen. Alle 
skolene er nå utstyrt med en interaktiv 
tavle. IKT er en av de grunnleggende 
ferdighetene og inngår i alle fag. 

Elevvurdering
Skolene følger opp vedtatt kvalitetsplan 
for grunnopplæringen. Kartleggings-
verktøyet SOL (systematisk observa-
sjon av lesing) er i bruk ved alle skoler. 
Både obligatoriske og frivillige kartleg-
gingsprøver benyttes hvert år. Disse, 
sammen med nasjonale prøver for 5. 8. 
og 9 trinn, benyttes internt som vurde-
ringsverktøy. Mestringsgrupper blir også 
benyttet i noen skoler. Videre samarbei-
der skolene med barnehager, ungdoms-
skoler og videregående opplæring om 
overgang. Skolene skal ha underveis-
vurdering i alle fag. I tillegg til elevsam-
talene er det to utviklingssamtaler årlig 
sammen med foreldrene. Halvtårsvur-
dering gis hvert semester i forbindelse 
med den halvårlige foreldresamtalen. 
Samtalen handler om elevenes faglige 

og ikke-faglige utvikling og gir begrunnet 
informasjon om elevens kompetanse i 
de ulike fagene, samt tilbakemeldinger 
med sikte på faglig utvikling. Skolene 
har tatt i bruk skjema for dokumentasjon 
av underveisvurderingen. 

Molde kommune har i 2013 vært med 
i Utdanningsdirektoratets satsing 
«Vurdering for læring». Langmyra skole 
og Bekkevoll og Bergmo ungdoms-
skoler har vært prosjektskoler i denne 
satsingen. Hovedtema for satsingen er 
underveisvurdering i fag med vekt på 
de fire gjennomgående prinsippene for 
vurdering: 

• Elevene forstår hva de skal lære og 
hva som forventes av de.

• Elevene får tilbakemeldinger som for-
teller dem om kvaliteten på arbeidet 
de gjør.

• Elevene får råd om hvordan de kan 
forbedre seg.

• Elevene er involvert i eget læringsar-
beid ved blant annet å vurdere eget 
arbeid og egen utvikling.

Gjennom kurs, drøftinger i personalet og 
arbeid på trinn, har lærerne jobbet med 
å utarbeide undervisningsopplegg og or-
ganisere undervisningen på en slik måte 
at underveisvurdering kan skje i tråd 
med prinsippene. Fra og med januar 
2014 er alle skolene i Molde kommune 
med i prosjektet og erfaringer deles i 
lærende nettverk.
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KOSTRA

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
 Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Prioritering         
Netto driftsutgifter til grunnskolesektoren,  
per innbygger 6 - 15 år, konsern  82 742   87 103   87 972   85 015   88 568   91 192   91 432   95 850   98 670 
Netto driftsutgifter til skoleskyss, per innbygger 6 - 15 år, konsern  1 213   1 237   1 128   1 246   1 323   1 320   1 791   1 909   1 974 
Produktivitet/enhetskostnader         
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev, konsern  72 853   75 088   76 496   71 716   74 979   77 720   76 329   80 221   83 232 
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud,  
per kommunal bruker, konsern  27 054   29 193   29 211   24 306   24 954   25 212   24 525   25 389   25 533 
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler, per elev, konsern  14 483   15 622   16 708   14 174   14 436   15 328   15 416   16 036   16 537 
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss,  
per elev som får skoleskyss, konsern  6 812   7 246   8 026   8 835   9 360   9 560   7 481   8 037   8 516 
Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev, konsern  1 224   1 098   1 225   1 334   1 271   1 245   1 485   1 426   1 382 
Driftsutgifter til inventar og utstyr, per elev, konsern  608   364   465   780   797   827   806   826   843 
Skolefritidstilbud         
Andel innbyggere 6 - 9 år i kommunal SFO  67,4   66,5   68,0   64,5   64,4   64,4   59,8   60,0   60,3 
Andel elever i kommunal SFO med 100 pst. plass  58,6   62,3   55,0   60,8   61,2   61,4   53,7   54,6   55,2 
Utdypende tjenesteindikatorer         
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng   39,1   40,4   40,3   -   -   -   -   39,9   40,0 
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1. - 4. årstrinn  13,8   13,8   14,6   13,9   14,0   14,3   12,9   13,1   13,3 
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5. - 7. årstrinn  13,6   13,7   13,4   13,9   13,9   14,0   12,9   12,8   12,9 
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8. - 10. årstrinn  16,9   17,1   17,5   15,5   15,6   15,1   14,5   14,6   14,3 
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole  
til videregående opplæring  99,1   99,4   98,8   97,7   97,6   97,9   97,8   97,9   98,0 

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

Nøkkeltall

Nye nasjonale og lokale tiltak på  
prioriterte områder
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 fra høsten 
2013. Valgfagene skal innfri en sentral 
målsetting fra ungdomstrinnsmeldin-
gen, nemlig å gi elevene anledning til 
å arbeide mer praktisk. Valgfagene vil 
kreve flere lærere fordi elevene må 
arbeide i mindre grupper. I den videre 
oppfølging av ungdomstrinnsmeldin-
gen skal det iverksettes et skolebasert 
program over fem år for kompetanse-
utvikling i klasseledelse og forsterket 
lesesatsing, med særlig vekt på gutter. 
Kommunen må tilrettelegge for et om-
fattende endrings- og utviklingsarbeid på 
ungdomstrinnet i de kommende årene.  
Kommunene i Romsdal vil i hovedsak 
delta i en felles satsing fra høsten 2015 
og ut 2016 i samarbeid med eksterne 
fagmiljø og regional veileder. Den felles 
regionale satsingen er i hovedsak statlig 
finansiert.

«Ny Giv» er et annet nasjonalt satsings-
område på ungdomstrinnet, innført i alle 
kommuner og skoler fra 1. januar 2014. 
Målgruppen er elever som er lite moti-
vert for opplæring, har høyt fravær eller 
ikke har opparbeidet seg tilstrekkelige 
grunnleggende ferdigheter. Fylkeskom-
munen har gjennomført en kartlegging i 
kommunen for å forberede videreføring 
av tiltakene fra prosjektet og inn i driften 
i 2014.

Molde kommune vil, i samarbeid med 
Møre og Romsdal fylkeskommune og 
andre kommuner, arbeide for en bedre 
informasjonsflyt og direkte samhand-
ling på tvers av skolenivåene innen 
grunnopplæringen. Det skal vurderes 
om årlige møter mellom kommune 
og fylkeskommune, der drøfting av 
utfordringer knyttet til gjennomgående 
fag, elevresultat, rådgiving, system og 
prosedyrer for informasjonsoverføring 
med mer, kan etableres.

I 2009 ble det inngått en intensjonsav-
tale mellom KS og Kunnskapsdeparte-
mentet om veiledning av nyutdannede 
pedagoger. Dette vil også være et sen-
tralt tiltak i rekrutteringssammenheng. 
Målet er en tilnærmet lik modell ved alle 
skoler. Tiltaket er per i dag ikke iverksatt 
på grunn av rammene. 

Den enkelte elev har rett til to ulike 
former for nødvendig rådgiving: sosial-
pedagogisk rådgiving og utdannings- og 
yrkesrådgiving. Retten til nødvendig råd-
giving innebærer at eleven skal kunne få 
informasjon, rettledning, oppfølging og 
hjelp til å finne seg til rette på skolen og 
ta avgjørelser i tilknytning til framtidige 
yrkes- og utdanningsvalg. Molde kom-

mune benytter i dag to årsverk til denne 
oppfølgingen. Dette er svært krevende 
i forhold til nasjonale forventninger til 
oppgaveløsning, og på sikt må ressur-
sene til denne oppgaven økes. 

Høsten 2007 ble skolene resultatenhe-
ter, og i den forbindelse ble rammen til 
ledelse og administrasjon ved skolene 
styrket med 1,1 mill. kroner. Lov- og 
forskriftsendringer har ført til vesent-
lig høyere krav til dokumentasjon, og 
dermed økt arbeidsmengde for admi-
nistrasjonen. Skolene ser behov for økt 
ressurs både for merkantil oppfølging og 
pedagogisk ledelse ved rektor. Det er 
viktig å få til god sammenheng mellom 
mål og rammer for oppfølging. Dette 
gjelder også administrative ressurser.  

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.

«Kvalitet i skolen» er et interkommunalt 
prosjekt som startet opp i 2011 og som 
ble avsluttet sommeren 2013. Prosjektet 
ble initiert av ROR, men ble overtatt av 
Kunnskapsnett Romsdal og drevet frem 
gjennom et tett samarbeid mellom ni 
kommuner. Prosjektet har hatt oppføl-
ging av opplæringslovens kapittel 9a 
som utgangspunkt: Alle elevar i grunn-
skolen og vidaregåande skolar har rett til 
eit godt fysisk og psykososialt miljø som 
fremjar helse, trivsel og læring.

Prosjektets hovedmål har vært å utar-
beide et felles overodnet system som 
oppfyller statlige krav og føringer knyttet 
til elevenes læringsmiljø og som videre 
sikrer kravet i opplæringsloven § 13 – 
10 om å ha et kommunalt system for 
vurdering. Det å skape felles forståelse 
innad i og mellom kommunene, er også 
et sentralt mål. 

Grunnskolen skal (kvalitetsplan for 
grunnopplæringen)
• legge til rette for gjensidig utveksling 

av informasjon på alle nivå, om det 
enkelte barnet, gruppen og skolen

• bruke foresatte som ressurs i under-
visningssammenheng

•  legge til rette for at foresatte kan 
være aktive deltakere i skolebasert 
vurdering

• samarbeide med foresatte om det 
holdningsskapende arbeidet i skolen

Foreldreskole går ut på å gi foreldrene 
kunnskap og kompetanse om skolen 
for på den måten å øke deres medvirk-
ning og involvering i barnas skolegang. 
Målgruppen er: 
• Førstegangsforeldre. Her får de en 

mulighet til å bli kjent med hverandre 
og få en innsikt i roller og ansvar i 

skole - hjem-samarbeidet.
• Foreldre med barn som begynner på 

ungdomsskoletrinnet. Her vil de ofte 
få andre typer utfordringer rundt det 
å være foreldre til tenåring og det kan 
også være en ny foreldregruppe å bli 
kjent med.

•  Foreldre som føler at de kommer til 
kort når det gjelder fagene på skolen, 
og som ønsker å vite hvordan de kan 
støtte barnet sitt.

I Molde kommune er foreldreskole i 
varierende grad tatt i bruk, og området 
ser behov for å tilrettelegge for mer 
systematisk oppfølging og koordinering. 
Tiltaket kan være viktig i videre utvikling 
av samarbeidet skole – hjem.

Følgende tiltak ved noen skoler vil gi 
utfordringer med tanke på videre drift
•  trivselsledere for skoler med 1. - 7. 

trinn
• «Løft», veiledning av elever om sosial 

samhandling
• PALS (Positiv Atferd, støttende Læ-

ringsmiljø og Samhandling) evaluering 
og ramme for videreføring for de 
skolene som har deltatt i forsknings-
prosjektet og oppfølging av eventuelt 
nye skoler

• «Alle har en psykisk helse»
•  «Det er mitt valg»
• «Steg for steg»

Prioriterte arbeidsområder fremover
• Praksisutvikling, tilpasset opplæring, 

- herunder spesialundervisning og 
grunnleggende norsk, med vekt på 
felles forståelse og oppfølging. 

• Vurdering med resultatoppfølging på 
skole- og kommunenivå.

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

• Videreutvikle samarbeidet med fylkes-
kommunen. 

• Styrking av rådgivertjenesten med 
vekt på innholds krav i tjenesten og 
samarbeidet med videregående opp-
læring og andre sentrale aktører. 

• Videreutvikling av ungdomstrinnet i 
mer praktisk retning.

• Læringsmiljø med forebyggende tiltak 
og videreutvikling av samarbeidet 
skole - hjem med tiltaket foreldre-
skole. 

• Kompetanseutvikling for tilsatt per-
sonale med vekt på grunnleggende 
ferdigheter i norsk og matematikk, 
fremmedspråk, klasseledelse, rådgi-
ving og skoleledelse.

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

 2010 2011 2012 2013 

Netto driftsutgifter til grunnskole, per 
innbygger 6-15 år, kommunetall

 70 283 73 247 76 938 79 380
 66 206 69 009 72 115 74 099
 62 965 66 181 69 185 70 211

Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene, 
inkludert avskrivinger, etter at driftsinn-
tektene er trukket fra. Netto driftsut-
gifter må dekkes av de frie inntektene. 
Indikatoren blir brukt som et mål på 
prioritering i KOSTRA. Indikatoren viser 
kommunens utgifter til undervisning, in-
kludert spesialundervisning, i grunnsko-
len. Utgifter til skoleskyss mellom hjem 
og skole, skolelokaler og skolefritidsord-
ning føres på egne funksjoner og inngår 
ikke i denne indikatoren. Utgiftene er 
fordelt på antall innbyggere 6 - 15 år per 
31. desember 2013. 

Molde kommune har for 2013 valgt å 
vise indikatoren på kommunenivå, ikke 
konsernnivå. Bakgrunnen er at det i fore-
løpige KOSTRA-tall er inkludert Tønder-
gård skoles utgifter og inntekter fullt ut 
og ikke bare Molde kommunes andel i 
det interkommunale samarbeidet. Dette 

gjør at tallene på konsernnivå ikke er 
direkte sammenlignbare.

Tall for 2013 viser at Molde kommune 
hadde en netto driftsutgift på kr. 70.211,- 
per innbygger i grunnskolealder, noe 
som er kr. 3.888,- lavere enn kommu-
negruppe 13 og kr. 9.169,- lavere enn 
landet utenom Oslo. Forskjellen har økt 
ytterligere i 2013 i forhold til tidligere år. 
I kommunestyrets budsjettvedtak for 
2013 ble det lagt til grunn en effektivise-
ring og rammereduksjon på skoleområ-
det på 8,4 mill. kroner. Tiltakene ble i all 
hovedsak gjennomført på tjenesten for 
grunnskole.
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 14 543 14 903 15 434 15 944
 13 529 13 597 13 930 14 714
 12 685 14 668 15 638 16 709

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

 2010 2011 2012 2013

Netto driftsutgifter til skolelokaler, per 
innbygger 6-15 år, konsern

Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene, 
inkludert avskrivinger, etter at driftsinn-
tektene er trukket fra. Netto driftsut-
gifter må dekkes av de frie inntektene. 
Indikatoren blir brukt som et mål på 
prioritering i KOSTRA. Indikatoren viser 
kommunens utgifter til drift og vedlike-
hold av skolelokaler, inkludert tekniske 
anlegg, utendørsanlegg og skolegår-
der. Tallene vises på konsernnivå, og 
inkluderer derfor utgiftene til Molde 
Eiendom KF, som står for det drift og 
vedlikehold av kommunens skolebygg. 
Utgiftene er fordelt på antall innbyggere 
6 - 15 år per 31. desember 2013. 

Indikatoren viser at Molde kommune 
bruker noe mer av sine frie inntekter til 
drift av skolelokaler enn kommunegrup-
pe 13 og landet utenom Oslo, henholds-
vis kr. 1.995,- og kr. 765,- per innbyg-
ger i grunnskolealder i 2013. Molde 
kommune har de senere år foretatt en 
kraftig opprusting av kommunens skole-
bygg.  Regnskapsmessig avskriving av 
byggene starter året etter at anlegget 
er ferdigstilt, noe som er årsaken til at 
kommunens netto driftsutgifter økte 
relativt mye fra 2011.

 3 648  3 913   4 068 3 503
 2 956  3 076   3 184 2 716
 4 228  4 896   4 903 4 495

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

 2010 2011 2012 2013

Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud, 
per innbygger 6-9 år, konsern

Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene, 
inkludert avskrivinger, etter at driftsinn-
tektene er trukket fra. Netto driftsut-
gifter må dekkes av de frie inntektene. 
Indikatoren blir brukt som et mål på 
prioritering i KOSTRA. Indikatoren viser 
kommunens utgifter til skolefritidsord-
ning. Utgiftene til SFO-lokaler inngår 
ikke i denne indikatoren, men i indikator 
for skolelokaler. Skolefritidsordningen er 
åpen for alle elever fra 1. - 4. trinn. Det 
skal legges til rette for funksjonshem-
mede elever fra 1. - 7. trinn. 

Indikatoren viser at Molde kommune 
bruker noe mer av sine frie inntekter 
til drift av skolefritidsordningen enn 
kommunegruppe 13 og landet utenom 
Oslo, henholdsvis kr. 1.779,- og kr. 992,- 
per innbygger i aldersgruppen 6 – 9 år 
i 2013. Molde kommune har en høyere 
andel av innbyggerne i aldersgruppen 
som benytter skolefritidsordningen, 
men færre av brukerne har fulltidstilbud. 

1. - 4. trinn 5. - 7. trinn 8. - 10. trinn
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172 319 454 278 391 74 259 22 462 296 20761

Fordeling av antall elever på de ulike trinnene i grunnskolen

 162    154     159 164
 182    174     171 187
 435    362     318 352

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

 2010 2011 2012 2013

Netto driftsutgifter til voksenopplæring, 
per innbygger, konsern

Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene, 
inkludert avskrivinger, etter at driftsinn-
tektene er trukket fra. Netto driftsut-
gifter må dekkes av de frie inntektene. 
Indikatoren blir brukt som et mål på 
prioritering i KOSTRA. Indikatoren viser 
kommunes utgifter til norsk- og grunn-
skoleopplæring for innvandrere, grunn-
skole- og spesialundervisning for voksne 
og voksenopplæring etter opplæringslo-
ven. Drift av lokaler til voksenopplæring 
er også inkludert i indikatoren. Utgiftene 
er fordelt på antall innbyggere per 31. 
desember 2013. 

Indikatoren viser at Molde kommune 
prioriterer voksenopplæring høyere og 
av den grunn har høyere utgifter per 
innbygger enn de kommunen sam-
menligner seg med, henholdsvis kr. 
165,- mer enn kommunegruppe 13 og 
kr. 188,- mer enn landet utenom Oslo. 
Molde voksenopplæringssenter driver 
sin virksomhet i leide lokaler og husleie 
er en stor utgiftspost som påvirker 
indikatoren. Økningen i Molde kommu-
nes utgifter fra 2012 til 2013 skyldes at 
enheten leide større lokaler, samt bruk 
av bundne driftsfond.

 2010 2011 2012 2013
Minstetimetall 133 692 130 493 123 814 121 210
Spesialundervisning * 22 789 24 752 23 601 24 576
Norsk2/morsmål 4 988 5 526 6 966 6 783
Sum  161 469   160 771   154 381   149 569 
Tøndergård skole 9 576 5 852 7 038 7 038

* Undervisningstimer for Tøndergård skole er tatt ut

Undervisningstimer

 2010 2011 2012 2013
Elever med spesialundervisning 224 226 262 245
Elever med assistent 128 157 181 176
Barn under opplæringspliktig alder 23 28 35 31
Fosterhjemsplasserte 16 15 12 15
Tøndergård skole 13 12 11 11
Sum 404 438 501 478

Spesialundervisning

 2010 2011 2012 2013

Barnetrinn* 2 126 2 125 2 090 2 072
Ungdomstrinn 1 050 1 035 989 959
Sum  3 176   3 160   3 079   3 031 
SFO 828 769 796 808
Voksenopplæring ** 370 350 350 350

* Elevtallet ved Tøndergård skole er inkludert   ** 106 elever på grunnskolens område

Elevtallsutvikling
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Tilbake til innhold / meny Tilbake til innhold / meny

Molde voksenopplæringssenter

64%

27%
9%

75%
2%

23%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  44 39,69
2012  39 32,04
2011  39 32,44
2010  36 31,22

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  8 281 8 355 74
2012  8 397 8 355 -42
2011  9 043 8 724 -319
2010  9 693 9 499 -194

rektor
Borghild Drejer

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  0,8 % 0,9 % 6,3 % 8,0 %
2012  1,0 % 1,2 % 6,1 % 8,3 %
2011  0,8 % 0,8 % 4,9 % 6,5 %
2010  0,8 % 0,8 % 5,0 % 6,6 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

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

2011 2012

27 -18 28 -20

2013

33 -25

Budsjett
2014

30 -22Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 6,6 % 6,5 % 8,3 % 8,0 %
- Medarbeidertilfredshet 4,5 4,4 - 4,5 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -2,0 % -3,7 % -0,5 % 0,9 %

Molde voksenopplæringssenter driver 
voksenopplæring etter opplæringsloven 
§ 4A. Dette omfatter grunnskoleopplæ-
ring og spesialundervisning for voksne 
på grunnskolens område. Introduksjons-
loven regulerer norskopplæring for inn-
vandrere og det toårige introduksjons-
programmet for flyktninger. Senteret har 
ansvar for programmet i tett samarbeid 
med flyktningetjenesten. Enheten er en 
ledende aktør innen voksenopplæring i 
regionen og selger tjenester til bedrifter, 
offentlige etater og andre kommuner. 
Aukra kommune har egen samarbeids-
avtale om voksenopplæringstjenester 
med senteret. 

Grunnskoleundervisning og spesialun-
dervisning for voksne
Voksne med mangelfull grunnsko-
leopplæring har etter søknad rett til 
slik opplæring. Voksne med særskilte 
opplæringsbehov vil ha rett til spesial-
undervisning på grunnskolens område. 
All opplæring er basert på sakkyndig 
vurdering fra pedagogisk- psykologisk 
tjeneste (PPT).

Norsk med samfunnskunnskap for 
voksne innvandrere
Enheten har norskkurs for innvandrere 
på ulike nivå.

Introduksjonsprogram for flyktninger
Enheten har heldags- og helårstiltak for 
flyktninger i Molde og Aukra kommuner. 
I tillegg til norskopplæring inneholder 
introduksjonstiltakene: rådgivning, 
språkpraksis, grunnskoleundervisning 
samt ulike kvalifiseringstiltak. 

Annet
• Utviklingsprosjekter: 

 - Pilotprosjekt med metodeutvikling 
innen opplæring i grunnleggende 
ferdigheter for voksne.

 - To prosjekt med fokus på bedre 
kvalifisering av innvandrere for 
arbeidslivet. 

 - Prosjekt innen musikkterapi og 
rehabiliterende opplæring.

•  Kurs i basiskompetanse i arbeidslivet 
(BKA) i samarbeid med bedrifter.

Tjenester og oppgaver

Økonomi: Enheten hadde et mindrefor-
bruk på kr. 73.913,-. 

Senteret har fokus på inntjening og 
økonomistyring. Enheten får mye av 
sine inntekter gjennom salg av tjenes-
ter, basert på en usikker og varierende 
tilstrømming av kurselever. Dette gjør 
det svært krevende å dimensjonere 
tjenestene, og følgelig blir økonomisty-
ringen tilsvarende krevende. Enheten 
har dette året hatt flere flyktninger i 
introduksjonstiltak. Det har medført 
behov for flere lærere, økte lønnsutgifter 
og økte inntekter.

Sykefravær: Enheten hadde et syke-
fravær på 8,0 pst. i 2013. Det er høyere 
enn kommunens målsetting og skyldes 
flere langtidssykemeldinger. Utviklingen 
gjennom året var positiv og det vil for-
håpentligvis gi et bedret resultat i 2014. 
Senteret tilrettelegger aktivt for at over-
gangen tilbake til arbeid skal være så 
enkel som mulig. Et faglig stimulerende 
arbeidsmiljø vil også øke motivasjonen 
og tilstedeværelsen.

Medarbeidere: Resultat fra siste medar-
beiderundersøkelse i 2012 var 4,5.

Brukere: Ingen måling.

Balansert avviksforklaring

Senteret skal være en pådriver på 
feltet i regionen. Denne rollen vil 
trolig forsterke seg i årene fremover 
ut fra kommende endringer på feltet 
og debatten om økt sammarbeid og 
kommunestruktur. Aukra kommune har 
inngått samarbeidsavtale med senteret. 
Dersom flere nabokommuner vil inngå 
i et slikt samarbeid vil behovet for fag-
kompetanse og lokaler trolig øke.

Senteret har startet et pilotprosjekt med 
midler fra VOX. Her skal senteret utvikle 
gode opplæringstilbud innen grunnleg-
gende ferdigheter for voksne. Dette er 
et statlig satsingsområde som krever 
prioritering av egne ressurser. Det bør 
også satses på grunnskoleundervis-
ning fremover. Dette er spesielt viktig 
med hensyn til god integrering av unge, 
voksne flyktninger. 

Fremtidige utfordringer

Andel elever 1. - 4. trinn i SFO i pst.
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73,9 68,0 66,4 70,6 80,0 58,3 41,7 78,375,9 51,6 Tabellen viser andel elever på 1. - 4. 
trinn, som benytter seg av SFO. Ved 
Sekken oppvekstsenter er det 41,7 pst. 
som velger å benytte seg av tilbudet 
mens ved Kleive oppvekstsenter er det 
80,0 pst. Prisen for SFO er den samme 
for alle skolene.

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

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

 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14 Gjelder fra 2008
1. - 7. trinn 5 161 5 160 5 194 5 176 5 178 5 194 5 220 5 222 5 286 5 120
8. - 10. trinn 2 565 2 582 2 586 2 565 2 589 2 586 2 576 2 600 2 629 2 566
Totalt  7 726   7 742   7 780   7 741   7 767   7 780   7 796   7 822   7 915   7 686 

 Molde Møre og Romsdal fylke Hele landet Minstetimetall
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Timetallsfordeling



Det å ha gode venner, å få 
god omsorg, bli sett og hørt, 
få ytret seg, er helt sentralt  
for god folkehelse.

Tilbake til innhold / meny Tilbake til innhold / meny
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Diagrammet viser at andelen barn i 
barnehagealder i Molde kommune 
er lavere enn andelen barn i barne-
hagealder i de kommunene det er 
naturlig å sammenligne seg med. 
Andelen barn 1 - 5 år ser ut til å være 
på tilnærmet samme nivå i 2013 
som tidligere år. At andelen barn er 
på samme nivå, betyr at behovet for 
barnehageplass endres i takt med 
befolkningsutviklingen i kommunen, 
samt endring i dekningsgrad (et-
terspørsel).

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

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

 2010 2011 2012 2013

Utdrag fra behovsprofil andel 1 - 5 år

 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik 2013 Budsjett 2014  
Fagseksjon, inkl. fellesområde barnehage  94 233   99 321   5 088   107 709 
Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager  12 890   13 200   310   11 893 
Hatlelia og Barnas Hus barnehager  14 743   14 573   -170   17 877 
Kvam og St. Sunniva barnehager  11 010   11 530   520   11 194 
Hjelset barnehage  8 097   7 776   -321   8 860 
Langmyra og Banehaugen barnehager  5 768   5 839   71   4 859 
Lillekollen barnehage  13 059   13 834   775   13 436   
Totalt på barnehageområdet  159 800   166 073   6 273   175 828 

  

Økonomisk oversikt for barnehageområdet                                                                          (i 1.000 kr.)
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55%44%

92%6%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  167 149,26
2012  158 143,97
2011  185 162,02
2010  191 166,39

Fordeling av hovedtall

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

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

2011 2012 2013 Budsjett
2014

87 -24 85 -23 190 -30 204 -28

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  159 800 166 073 6 273
2012  61 790 62 291 501
2011  63 286 61 475 -1 811
2010  16 225 16 226 1

fagsjef
Gro Toft Ødegård

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  1,5 % 1,4 % 9,1 % 12,0 %
2012  1,7 % 1,7 % 9,1 % 12,4 %
2011  1,6 % 1,8 % 9,1 % 12,4 %
2010  1,4 % 2,0 % 9,8 % 13,2 %

1%

2%

Barnehagenes samfunnsmandat er 
fastsatt i barnehagelovens kapittel 1. 
Barnehagen er en pedagogisk virksom-
het som i samarbeid og forståelse med 
hjemmet skal ivareta barnas behov 
for omsorg og lek, og fremme læring 
og danning som grunnlag for allsidig 
utvikling.

Det er totalt 27 barnehager i Molde, 15 
ikke-kommunale og 12 kommunale. 

Til sammen 1.423 barn hadde tilbud om 
barnehageplass i 2013 og kommunen 
hadde en dekningsgrad i aldersgruppen 
1 - 5 år på 95,4 pst.

Kommunens ansvar som barnehage-
myndighet
Kommunen er lokal barnehagemyndig-
het jf. barnehagelovens § 8. Barnehage-
myndigheten skal gi veiledning og påse 
at barnehager drives i samsvar med gjel-
dende regelverk. Kommunen har plikt til 
å tilby plass i barnehage til barn under 
opplæringspliktig alder som er bosatt i 
kommunen jf. barnehagelovens § 12a.

Kommunens rolle som barnehagemyn-
dighet ivaretas i fagseksjon barnehage. 
Fagseksjonen er organisert i plan- og 
utviklingsavdelingen. Ansvaret som 
myndighet innbefatter all barnehagedrift, 
både kommunal og ikke-kommunal.

Barnehageeier har selvstendig ansvar 
for å drive barnehagen i tråd med lov og 
regelverk, men kommunen som barne-
hagemyndighet skal påse at dette skjer. 
Barnehagemyndigheten har overordnet 
ansvar for godkjenning, tilsyn, veiled-
ning, samordnet opptak, kvalitetsutvik-
ling, planlegging og videreutvikling av 
barnehagetilbudet i tråd med lovverk og 
sentrale og lokale føringer. 

Fagseksjonen fatter i tillegg vedtak om 
ressurser til spesialpedagogisk hjelp, til-
tak for barn med nedsatt funksjonsevne 
og tiltak for minoritetsspråklige barn. 
Dette gjelder for barn både i kommunale 
og ikke-kommunale barnehager. Seksjo-
nen har fag-, personal- og økonomian-
svar for kommunenes spesialpedagoger 
for førskolebarn.

Samordnet opptak av barn til barneha-
gene – rett til barnehageplass
Kommunen skal legge til rette for 
samordnet opptak jf. barnehagelovens § 
12 og har plikt til å innfri rett til barneha-
geplass jf. barnehagelovens § 12a. Dette 
innebærer blant annet at barn som fyller 
et år innen utgangen av august det året 
det søkes om barnehageplass, har rett 
til å få barnehageplass. Det er behov 
for økt kapasitet i Molde og det vises til 
punktet under fremtidige utfordringer.

Finansieringsreform
Både kommunale og ikke-kommunale 
barnehager finansieres gjennom ram-
meoverføringen til kommunene. Ikke-
kommunale barnehager mottar kom-
munalt tilskudd beregnet etter utgiftene 
i de kommunale barnehagene. Finan-
sieringsreformen er fortsatt utfordrende 
og regelverket gjør den uforutsigbart 
både for ikke-kommunale eiere og kom-
muner. Systemet oppleves byråkratise-
rende og binder opp mye saksbehand-
lingskapasitet. Forutsigbare og klare 
retningslinjer er avgjørende for å lykkes 
med et godt finansieringssystem. Siden 
reformen ble iverksatt 1. januar 2011, har 
det vært mange tolkningsmuligheter, 
presiseringer og endringer fra depar-
tement og direktorat. Fra 2015 er det 
fastsatt at den kommunale satsen skal 
beregnes etter regnskap og ikke etter 
budsjett i de kommunale barnehagene. 
Forhåpentligvis fører det til en mer 
tilfredsstillende ordning. 

For kommunen er det svært krevende 
å ha finansieringsansvar, samtidig som 
det er flere forhold kommunen etter 
lovverket ikke har styringsmulighet over. 
Dette gjelder blant annet ikke-kommu-
nale barnehagers mulighet til å tilby 
plasser til barn uten rett fremfor barn 
med lovfestet rett til plass, begrenset 
styringsmulighet i fordeling av barn over 
og under tre år, utnyttelse av arealkapa-
sitet og nedlegging eller reduksjon av 
barnehageplasser.  

Ikke-kommunale barnehageeiere er vik-
tige samarbeidspartnere for Molde kom-
mune. Kommunen arbeider kontinuerlig 

Tjenester og oppgaver 

 

(i 1.000 kr.)Ressursbruk per barn i kommunale  barnehager            
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Andre driftsutgifterLønn og sosiale utgifter

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Samfunnsutvikler     
- Antall økning barn i barnehage 40 - - - 46
Tjenesteleverandør     
- Brukerundersøkelse 4,5 5,0 - -  4,9 
- Andel formell utdanning 99,0 % - - -  84,7 %
Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 13,2 % 12,4 % 12,4 % 12,0 %
- Medarbeidertilfredshet 4,5 4,4 - 4,6 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 0,0 % -2,9 % 0,8 % 3,8 %
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for å forbedre og sikre god forutsigbar-
het, både for finansiering av den enkelte 
barnehage og for kommuneøkonomien 
samlet. Samtidig er det ikke til å komme 
bort fra at kommunen og ikke-kommu-
nale eiere tidvis vil ha ulike roller og skal 
ivareta forskjellige behov. Finansierings-
reformen har ført til mange klagesaker 
nasjonalt og lokalt. 

Tilsyn
Kommunen har tilsynsansvaret for all 
barnehagedrift jf. barnehagelovens 
§ 16. Tilsynet er viktig for å sikre at 
barnehagene har god kvalitet og drives 
i tråd med lov og forskrift. Tilsynet med 
barnehager føres på flere måter: gjen-
nom formelle tilsyn som systemrevi-
sjon, kontroll av sentrale dokumenter, 
årsregnskap, ulike rapporteringer til stat 
og fylke, herunder BASIL-rapporteringen 
(BArnehage-Stat-Innrapporterings-
Løsning), samordnet opptak, etter 
henvendelser fra publikum med videre. 
Kommunen har ikke hatt kapasitet til å 
gjennomføre tilsyn som systemrevisjon 
i 2013, men har for øvrig ført tilsyn som 
nevnt over. 

Godkjenninger
Kommunen skal som barnehagemyn-
dighet godkjenne barnehager etter 
barnehageloven. I 2013 har følgende 
barnehager fått ny eller endret godkjen-
ning: Lillekollen midlertidige lokaler, 
Sykepleierskolen midlertidige lokaler, 
Cecilienfryd midlertidige og permanente 
lokaler og Hjelset permanente lokaler.

Dispensasjoner fra utdanningskravet 
som barnehagelærer
Kommunen som barnehagemyndighet 
kan gi dispensasjon fra utdanningskravet 
som førskolelærer. Det er bekymrings-
fullt at antall dispensasjoner fra utdan-
ningskravet i Molde er økende. Barneha-
gelæreren er helt sentral i arbeidet med 
å sikre den pedagogiske kvaliteten i 
barnehagen. Barnehagesektoren i Norge 
har vært i stor vekst. I følge «Norske 
barnehager i tall 2013» fra Utdannings-
direktoratet, har det nasjonalt sett vært 
en økning i antall barnehagelærere, men 
fortsatt mangler det på landsbasis ca. 
4.000 barnehagelærere. Dette er med 
andre ord ikke bare en utfordring for 
Molde, men for hele landet. 

I følge BASIL-rapporteringer 15. desem-
ber 2011 - 2013 er det en gradvis økning 
i antall dispensasjoner fra utdannings-
kravet i Molde. 

Det vil være svært viktig for Molde 
kommune å snu denne trenden. Det må 
mange virkemiddel til, både nasjonalt og 
lokalt, for å lykkes i arbeidet. Offensive 
tiltak for å rekruttere, beholde og vide-
reutvikle barnehageansatte må fortsette 
og intensiveres. Å skape attraktive og 
sterke fagmiljø er avgjørende i konkur-
ransen om barnehagelæreren.

Eier  Barnehage

Mobarn SA Bolsøya barnehage
 Cecilienfryd barnehage
 Høgnakken barnehage
 Nordbyen barnehage
 Vågsetra barnehage
 Øverland barnehage
Espira Årølia AS Espira Årølia barnehage
Studentsamskipnaden i Molde Anestua studentbarnehage
Molde Indremisjon Bjørset barnehage
Krohnstad Montessoribarnehage AS Krohnstad Montessoribarnehage
Brunstad kristelige menighet Molde Mordalstua barnehage
Mårskrenten borettslag Mårskrenten barnehage
Solemdal velforening Solemdal barnehage
Tranebæret friluftsbarnehage AS Tranebæret friluftsbarnehage
Åsleet familiebarnehage Åsleet familiebarnehage

Ikke-kommunale barnehager

Økonomi: Barnehageområdet, inkludert 
fagseksjonen, hadde et samlet mindre-
forbruk på kr. 6.272.598,-.
De kommunale barnehagene hadde et 
samlet mindreforbruk på knappe 1,2 mill. 
kroner. Etter planen skulle omfordeling 
mellom enhetene gjennomføres i 2013. 
Dette arbeidet ble av kapasitetsmessige 
årsaker ikke ferdigstilt i løpet av året, 
noe som førte til at det var krevende for 
enhetene å balansere resultatet korrekt. 
Som det går frem av tabellen fikk noen 
enheter mindreforbruk, andre merfor-
bruk. Samlet førte det til at barnehagene 
hadde vel stram styring.

Det vesentligste mindreforbruket tilhø-
rende fagseksjonen knyttes til tilskudd 
til ikke-kommunale barnehager. Mindre-
forbruket skyldes blant annet
• høyere refusjoner fra andre kommu-

ner enn forutsatt
•  medhold i klagesak slo gunstig ut 

for selve klagen og fikk tilsvarende 
konsekvens i tilsvarende beregning i 
annen sak

• utsatt oppstart av åpen barnehage 
ved Espira Årølia

I tråd med forskrift for likeverdig behand-
ling av offentlige tilskudd til ikke-kommu-
nale barnehager, fastsettes ikke endelig 
tilskuddssats for 2013 før årsavregning 
er avsluttet og behandlet i kommune-
styret våren 2014. I regnskapet er det 
anslått at tilskuddet til ikke-kommunale 
barnehager er i tråd med utbetalt 
tilskudd. Den detaljerte utregningen var 
ikke klar da regnskapet ble avsluttet. 
Mindreforbruk i de kommunale barneha-
gene tilsier isolert sett at tilskuddet skal 
reduseres. Videre trekker foreløpig an-
slag for pensjonsutgiftene i motsatt ret-
ning. For pensjonsutgifter vil rådmannen 
vurdere egen beregning for kommunens 
barnehageansatte før endelig tilskudd 
blir klart. Det er usikkert hvordan dette 
samlet vil slå ut for kommunen.

Sykefravær: Gjennomgående for de 
kommunale barnehagene, er korttidsfra-
været lavt. Langtidsfraværet er imidlertid 
for høyt. Det kan synes som en trend 
som ikke bare gjelder Molde kommune. 
Barnehagene rapporterer at årsakene til 
sykefraværet er sammensatte og kom-
plekse. Gjennomgående arbeides det 
med ulike tiltak for å øke nærværet både 
for den enkelte ansatte og for arbeids-
plassen som helhet. Her kan nevnes 
samarbeid med bedriftshelsetjeneste, 
NAV, tilrettelegging av fysisk arbeidsmil-
jø, bedre rutiner for smittevern, tiltak for 
å styrke miljø og trivsel på arbeidsplas-
sen, aktivt arbeid i AMU og barnehage-
faglige prosjekt. Eksempelvis har noen 
barnehager arbeidet med prosjektet 
«LØFTIS», noe de opplever styrker de 
ansattes kompetanse med hensyn til 

å mestre sitt arbeide og å ta ansvar for 
egen helse. Noen har arbeidet med 
smittevern og hygiene i Lean-prosjekt. 
For å kunne gi best mulig kvalitet på 
tjenesten til barna er det viktig å oppnå 
lavt sykefravær.

Medarbeidere: De kommunale barne-
hagene fikk et snitt mellom 4,3 - 4,9 på 
medarbeiderundersøkelsen. Det er noe 
variasjon i skårene, men det er svært høy 
skår på innhold i jobben og arbeidsmiljøet. 
Et aktivt fagmiljø og godt samarbeid er 
viktige elementer for å oppnå så høy skår. 

Brukere: Det ble gjennomført brukerun-
dersøkelser i samtlige kommunale og 
ikke-kommunale barnehager i 2008, 2010 
og våren 2013. 

Undersøkelsene viser et svært godt re-
sultat med et samlet snitt på 5,0 av 6,0 
mulige. For de kommunale barnehagene 
var snittet 4,9 og svarprosenten 54,0 
pst. Høyest skår gir foreldre på «Re-
spektfull behandling» 5,3 og «Tilgjen-
gelighet» og «Trivsel» med 5,1. Lavest 
skår gis på «Brukermedvirkning» 4,5 og 
«Fysisk miljø» med 4,2.

For barnehager med dårlige fysiske ram-
mevilkår har dette ført til noe lavere snitt. 
Det er derfor svært gledelig at nyreno-
vert Hjelset barnehage sto klar høsten 
2013. Videre er iverksettelse av nye 
Barnas Hus i full gang og det planleg-
ges renovering og mulige utvidelser ved 
Hatlelia og Lillekollen barnehager.

Resultatene varierer noe fra barnehage 
til barnehage, men gjennomgående i 
hele sektoren er resultatene svært gode. 
Dette er positivt, men ikke grunnlag for 
si seg fornøyd. Kvalitetsarbeid er en 
vedvarende prosess og det er alltid rom 
for forbedringer tross gode resultat. For-
eldres kommentarer i undersøkelsen ga 
konstruktive innspill til videre arbeid for 
å gjøre både kommunale og ikke-kom-
munale barnehager enda bedre. Etter 
undersøkelsen har barnehagene arbeidet 
videre med resultat for egen enhet. Re-
sultatene har vært drøftet i personalgrup-
per, med foreldre og i samarbeidsutvalg 
for å videreutvikle det som er bra og for 
å iverksette tiltak der skårene er lavere. 

Balansert avviksforklaring

20102008 2013

Resultat for brukerne

Trivsel

Brukermedvirkning

Respektfull behandling

Tilgjengelighet

Informasjon

Fysisk miljø

Generelt

Gjennomsnitt

4,6
4,9
4,8

4,8
5,1
5,1

4,0
4,5
4,5

5,0
5,2
5,3

4,7
5,1

4,2
4,6
4,7

4,2
4,4
4,2

4,7
5,0
5,0

4,5
4,8
4,9

4,7

Brukerundersøkelser kommunale barnehager

Utvikling andel dispensasjoner i pst.
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23,3 17,8 26,8 18,0 17,8 22,512,4 17,8 17,5

2011 2012 2013

Barnehageeiers ansvar
Barnehageeier skal drive virksomheten 
i samsvar med gjeldende lover og regel-
verk jf. barnehagelovens § 7.

Kommunen som barnehageeier
De tolv kommunale barnehagene er or-
ganisert i seks større enheter og to opp-
vekstsenter. Kommunen er den største 
barnehageeieren i Molde. Fagseksjonen 
ivaretar kommunens rolle som eier ved 
blant annet å ha bestillerfunksjon for de 
kommunale barnehagene og koordine-
ringsansvar for oppgaver og ressursfor-
deling innenfor det totale fagområdet.

Ikke-kommunale barnehageeiere
Det er totalt 15 ikke-kommunale barne-
hager i Molde som eies av 10 ulike eiere 
(se tabell).

Det er stor variasjon i størrelse og drifts-
form i de ulike barnehagene.
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En samlet barnehagesektor i Molde på-
peker viktigheten av den gode barndom 
i barnehagen hvor helhetssynet på barn 
er sentralt. I tråd med formålsparagrafen 
skal barnehagen i samarbeid med hjem-
met ivareta barnas behov for omsorg 
og lek, og fremme læring og danning 
som grunnlag for allsidig utvikling. Barna 
skal få utfolde skaperglede, undring og 
forskertrang. De skal bli møtt med tillitt 
og respekt og barndommens egenverdi 
skal anerkjennes. Barnehagen skal 
fremme demokrati og likestilling og 
motarbeide alle former for diskrimine-
ring. Barnehagen er en viktig arena for 
å gi barna gode mestringsopplevelser. 
Alle disse punktene er også viktige for 

god folkehelse, både for barn, foreldre 
og foresatte og ansatte. Svært høy 
skår på resultat for brukerne, trivsel 
og respektfull behandling er viktige og 
gode tilbakemeldinger for å videreføre 
og videreutvikle den faglige retningen 
barnehagene har valgt.

Brukeren i undersøkelsen er foreldre 
og foresatte til barnehagebarn, med 
andre ord ikke barnet selv. På oppdrag 
fra Kunnskapsdepartementet har NTNU 
- Samfunnsforskning, ved Barnever-
nets utviklingssenter, i samarbeid med 
Dronning Mauds Minne - høgskolen for 
førskolelærerutdanning, gjennomført 
en undersøkelse av barn, foreldre og 

ansattes opplevelse av medvirkning og 
trivsel i barnehagen, og hvordan dette 
eventuelt henger sammen med ulike 
forståelser av barnehagekvalitet. I rap-
porten «Barns trivsel og medvirkning i 
barnehagen – Barn, foreldre og ansat-
tes perspektiver» kommer også barnas 
egne vurderinger frem. Resultater fra 
undersøkelsen viser at barnehagebarn 
trives godt i barnehagen, men foreldre 
tror barna trives bedre enn barna selv 
forteller. Denne kunnskapen er viktig å 
ta med i det videre arbeidet for å bedre 
kvaliteten på tilbudet til barna også i 
Molde.

Fremtidens barnehage i Molde -  
kvalitet
Det er svært viktig at barnehagetilbudet 
har høy kvalitet. Det pedagogiske tilbu-
det skal være i tråd med lover, forskrifter 
og nasjonale og lokale retningslinjer. 
Barnehagesektoren er i stor vekst og 
utvikling. Våren 2013 kom ny stortings-
melding «Framtidas barnehage». Ny 
lovgivning på feltet «Til barnas beste» 
er under utarbeiding. Ny strategi for 
kompetanse og rekruttering 2014 - 2020 
«Kompetanse for framtidens barne-
hage» ble utgitt høsten 2013. 

Det arbeides kontinuerlig med kvali-
tetsutvikling i den enkelte barnehage 
og samlet i sektoren. Av fellestiltak kan 
nevnes:

Prosjektet «Danning i Romsdalsbarne-
hagene – om det å være menneske»
Kunnskapsnett Romsdal, kompetanse-
gruppe barnehage startet i juni 2012 et 
prosjekt hvor barnehager jobbet proses-
suelt og holdningsmessig med danning 
som tema. 15 barnehager i regionen, 
hvorav 5 fra Molde, og ca. 215 ansatte 
tok del i prosjektet. Prosjektet ble finan-
siert fra fylkesmannen og høgskolen i 
Volda hadde det faglige ansvaret i nært 
samarbeid med kompetansegruppe 
barnehage. Prosjektet har vært opp-
bygd med fagsamlinger, styrernettverk, 
veiledning fra høgskolen og arbeid i 
barnehagene. Prosjektet ble avsluttet i 
mai 2013 med et stort arrangement hvor 
barnehagene synliggjorde sitt arbeid 
med stands i Molde rådhus.

Romsdalsk barnehagestevne
Romsdalsk barnehagestevne gikk av 
stabelen 7. oktober 2013 for 12. gang. 
Barnehagestevnet er en årlig fagdag 
som arrangeres av barnehagefaglig 
ansvarlige i Romsdalskommunene. Bar-
nehageansatte i samtlige kommunale og 

ikke-kommunale barnehager i regionen 
inviteres til ulike kurs og årets tema 
var vennskap og deltakelse. Over 700 
barnehageansatte deltok. 

Musikk i barnehagedagen
Kulturskolen har i samarbeid med 
fagseksjonen lagt til rette for tilbud om 
veiledning og kompetanseutvikling knyt-
tet til musikk i et utvalg kommunale og 
ikke-kommunale barnehager. Kultur-
skolen har vært ansvarlig for innhold, 
veiledning og gjennomføring. Dette er 
et fint samarbeidsprosjekt med gode 
tilbakemeldinger.

Barnehagekonferansen «Vi må!»
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 
Høgskolen i Volda og Utdanningsforbun-
det arrangerer årlig en stor barnehage-
konferanse. Rundt 50 barnehageansatte 
fra kommunale og ikke-kommunale 
barnehager i Molde deltok på konferan-
sen som i år ble arrangert i Ålesund. 
Hovedtema på årets konferanse var bruk 
av IKT og sosiale medier i barnehagen, 
etikk og dilemma.

Prosjektet «Vennskap på ramme alvor – 
kompetanseutvikling i Molde- 
barnehagene»
Hovedsatsingen for kompetanseut-
vikling fremover vil være samarbeids-
prosjektet «Vennskap på ramme alvor 
– kompetanseutvikling i Moldebarne-
hagene». Temaet er voksnes rolle som 
gode tilretteleggere for vennskap. Å 
være venner er å møtes i et forhold der 
den enkelte opplever seg som godtatt 
og akseptert for akkurat det han eller 
hun er. Vennskap bidrar til deltakelse 
og fellesskap som igjen bidrar til positiv 
selvfølelse. Et barn som samhandler 
godt med andre, kan både tilpasse seg 
fellesskapet og være en synlig deltaker 
som hevder sin plass. Forskning viser at 
barns evne til å etablere vennskap i stor 

grad henger sammen med den sosiale 
kompetansen de har. Altså ferdigheter 
som selvfølelse, empati, prososial at-
ferd, selvhevdelse og selvkontroll. Dette 
er barns begynnende demokratiforståel-
se. Det vil alltid være de voksnes ansvar 
å legge til rette for gode vennskapsre-
lasjoner i barnehagen. Dette er et viktig 
tema for barna her og nå, for den gode 
barndom i barnehagen, for å forebygge 
mobbing og for barnas framtid.

Deltakerne i prosjektet er samtlige ca. 
400 ansatte i alle kommunale og ikke-
kommunale barnehager, fagforeningene, 
Høgskolen i Volda og fagseksjon barne-
hage. Prosjektet finansieres av kompe-
tansemidler fra Fylkesmannen og ledes 
av en arbeidsgruppe med medlemmer 
fra kommunale og ikke-kommunale 
barnehager, fagforeningene og fagsek-
sjon barnehage. 

Planlegging og grunnlagsarbeid begynte 
høsten 2013. Kick-off for samtlige 400 
barnehageansatte i kommunale og ikke-
kommunale barnehager gjennomføres 
3. mars 2014 og arbeidet skal foregå 
videre i 2014 og 2015. Det skal være 
fagsamlinger, opprettes vennskaps-
barnehager, hospiteringsordning og 
veiledning fra høgskolen. Erfaringsdeling 
og ideutveksling er sentralt og ivaretatt 
som satsingsområder i «Sammen om 
en bedre kommune». Arbeidet gjøres 
med bakgrunn i Kunnskapsdeparte-
mentets strategi for kompetanse og 
rekruttering 2014 - 2020 «Kompetanse 
for framtidens barnehage».

Folkehelse 
Barnehagesektorens tilnærming til 
folkehelse er på mange måter det å 
skape den gode barndom i barnehagen. 
Barn skal oppleve vennskap, glede og 
mestring i barnehagen. Det å gi barna 
en god barndom og et kvalitativt godt 
barnehagetilbud er viktig for barn, 

Fremtidige utfordringer

foreldre og foresatte og ansattes helse. 
Det arbeides kontinuerlig med å bedre 
hygiene, sikre godt smittevern, sunt 
kosthold og bevegelse. De fleste kom-
munale barnehagene er bygd for en tid 
tilbake og det er behov for å oppgradere 
kjøkkenfasiliteter og muligheter til mat-
laging i tråd med dagens standard.

Fremtidens barnehage i Molde -  
kapasitet 
Full barnehagedekning – rett til  
barnehageplass
Molde kommune gir tilbud om barneha-
geplass ut over minimumskravet i loven. 
Kommunen har høy dekningsgrad. 86,2 
pst. av alle 1 - 2 åringer og 101,3 pst. 
av alle 3 - 5 åringer i Molde kommune 
har et barnehagetilbud. Dette inkluderer 
barn fra andre kommuner, hovedsakelig 
i ikke-kommunale barnehager. Det er 
imidlertid ikke tilstrekkelig for å dekke 
behovet. Ved årsskiftet 2013 - 2014 
var det 90 barn uten rett til plass på 
venteliste. Dette er ikke noen ønskelig 
situasjon for en kommune i vekst. 

Det er flere årsaker til denne situasjo-
nen. Det er krevende at det er store 
endringer i den etablerte barnehage-
massen. Det kan gjelde både kommu-
nale og ikke-kommunale barnehager. 
Endringer i den kommunale barnehage-
virksomheten har kommunen oversikt 
og kontroll over. Endringer i ikke-
kommunale barnehager styres av eier. 
Nedleggelser og endringer er gjerne 
begrunnet i forhold som er forståelige 
og legitime. Den største utfordringen for 
kommunen er imidlertid når endringene 
skjer overraskende og med kort varsel. 
Kommunen må da sette i verk straks-
tiltak for å ivareta kommunens ansvar 
for å sikre alle barn med rett til plass et 
tilbud.

Samtidig som kommunen har behov 
for kapasitetsvekst, legges barnehager 
ned eller plasser avvikles eller reduse-
res på grunn av  at lokaler ikke er gode 
nok eller driften ikke kostnadsbærende. 
Nødvendig renovering og utbygging 
skal iverksettes parallelt med et økende 
behov. 

Som det kommer frem i tabellen har det 
vært store forandringer i barnehagevirk-
somhetene de siste par årene. 

For å holde tritt med befolkningsvekst 
og behov må det bygges en ny stor sen-
trumsnær barnehage i nær fremtid. 

Molde formannskap behandlet i møte 
14. januar 2014 sak 3/14 «Høring av 
forslag til endring i barnehageloven – 
Utvidelse av retten til barnehageplass 
og innføring av minimum to årlige 
barnehageopptak». Molde formannskap 
ønsker en utvidelse av retten og mini-
mum to årlige barnehageopptak. Det 
beste for barn og foreldre er å få tilbud 
om barnehageplass når de har behov 
for dette. Det er imidlertid en forutset-
ning at staten finansierer merkostnaden 
gjennom økte rammeoverføringer og 
investeringsmidler for utbygging av ny 
kapasitet. Det gjenstår å se hvilke sen-
tralpolitiske vedtak som vil bli fattet og 
hvilke lokale konsekvenser ordningene 
vil føre til.

Barnehage Start/slutt Eierskap

Espiria Årølia Startet høsten 2012  Ikke-kommunal
Kviltorp barnehage (i midlertidige lokaler) Avviklet høsten 2012 Kommunal
Symra barnehage Avviklet høsten 2012 Ikke-kommunal
Nye Hjelset barnehage Startet høsten 2013 Kommunal
Hjelset barnehage (midlertidig) Avviklet høsten 2013 Kommunal
Kleive oppvekstsenter, avd Ødegård (midlertidig) Avviklet høsten 2013 Kommunal
Berg barnehage Avviklet høsten 2013 Kommunal
Cecilienfryd barnehage Utvidelse høsten 2013 Ikke-kommunal
Teoball barnehage Avviklet høsten 2013 Ikke-kommunal
Midlertidige lokaler sykepleierskolen  Startet høsten 2013 Kommunal
Krohnstad Montessoribarnehage Utvidelse høsten 2014 Ikke-kommunal
Øverland barnehage - barnehagebuss Utvidelse høsten 2014 Ikke-kommunal
Barnas Hus  Nytt bygg og utvidelse vinter/vår 2015 Kommunal

Endringer i barnehager

Fremtidens barnehage i Molde –  
finansiering
Det vil være viktig for området at finan-
sieringsordningen styrkes og forbedres 
slik at den i fremtiden blir mer forutsig-
bar og at rammene er tilstrekkelige for å 
sikre et kvalitativt godt barnehagetilbud. 
Befolkningens behov for barnehageplas-
ser er vesentlig høyere enn rettighets-
begrepet og dermed grunnlaget for 
finansieringen fra staten. 

Fremtidens barnehage i Molde -  
rekruttering 
Barnehagene er gitt et viktig samfunns-
mandat i barnehageloven. For å ivareta 
mandatet kreves det at personalet har 
høy barnehagefaglig kompetanse. Svært 
gode tilbakemeldinger på brukerunder-
søkelsen i 2013 tilsier at det er mange 
dyktige medarbeidere i barnehagene 
i Molde. Sektoren har imidlertid, både 

nasjonalt og lokalt, behov for flere 
barnehagelærere (tidligere førskolelæ-
rere). Dagens lovverk stiller krav om at 
anslagsvis en tredjedel av de ansatte 
skal ha utdanning som barnehagelærer. 
Sektoren er med andre ord regulert slik 
at flesteparten av de ansatte ikke har 
høyere utdanning. I arbeidet med videre 
kvalitetsutvikling i barnehagesektoren 
både nasjonalt og lokalt er det viktig å 
arbeide for å øke andel ansatte med bar-
nehagelærerutdanning. Videre å legge til 
rette for ytterligere etter- og videreutdan-
ning for alle grupper av ansatte.

Kommunen arbeider aktivt med rekrut-
tering, blant annet gjennom arbeid i 
GLØD-nettverket i Møre og Romsdal. 
Prosjekt GLØD er et samarbeidsprosjekt 
i regi av Kunnskapsdepartementet. Pro-
sjektet har som overordnet målsetting å 
styrke de barnehageansattes kompetan-
se, heve status for arbeid i barnehagen 

og å øke rekruttering av barnehagelæ-
rere. Det lokale GLØD-nettverket består 
av representanter fra Høgskolen i Volda, 
barnehagefaglige ansvarlige i regionene, 
Fylkesmannens arbeidsgruppe for 
likestilling, Utdanningsforbundet og bar-
nehager. Arbeidet ledes av Fylkesman-
nen. I 2013 har arbeidet blant annet vært 
rettet mot omdømmebygging, informa-
sjon til media, deltakelse på utdannings-
messe og «Ut i jobb»-arrangement på 
høgskolen i Volda. Videre skal det støtte 
opp under Kunnskapsdepartementets 
nasjonale kampanje «Verdens fineste 
stilling ledig».

Molde kommune tilbyr mentorordning 
for alle nyutdannede i kommunale og 
ikke-kommunale barnehager. En svært 
viktig faktor for å beholde og rekruttere 
medarbeidere, er fokus på faglig kvalitet 
og kompetanse. For å sikre høy kvalitet 
og tilstrekkelig kapasitet i barnehagene 
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Andre nøkkeltall
Antall barn i barnehager fordelt på 
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Ikke-kommunale barnehager

  16 927 106 819 114 831 119 018
  16 407 106 930 113 604 118 252
  14 385 109 929 114 104 123 039 

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

 2010 2011 2012 2013

Netto driftsutgifter til barnehager  
per innbygger 1 - 5 år, konsern

   32,6     32,9     33,7 34,1
   33,1     33,5     34,4 34,5
   27,0     29,1     30,4 28,0

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

 2010 2011 2012 2013

Andel ansatte med barnehagelærer-
utdanning, konsern

   89,9    90,4    90,8 90,8
   90,1    90,6    91,0 91,0
   95,1    95,0    94,9 95,4

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

 2010 2011 2012 2013

Barnehagedekning, konsern

Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene, 
inkludert avskrivninger, etter at drifts-
inntektene er trukket fra. Netto driftsut-
gifter må dekkes av de frie inntektene. 
Indikatoren blir brukt som et mål på 
prioritering i KOSTRA. Indikatoren 
viser kommunens nettoutgifter til alle 
tjenestene innenfor barnehageområdet. 
Tallene er på konsernnivå, og inkluderer 
utgiftene til Molde Eiendom KF, som står 
for drift av kommunens barnehagebygg. 
Utgiftene er fordelt på antall innbyggere 
1 – 5 år per 31. desember 2013. 

Indikatoren viser at Molde kommune 
ligger litt over de kommunene det er 
naturlig å sammenligne seg med. Tall for 
2013 viser at kommunen har en netto 
driftsutgift per innbygger i målgruppen 
på kr. 123.039,-, noe som er kr. 4.787,- 
høyere enn kommunegruppe 13 og kr. 
4.021,- høyere enn landsgjennomsnittet.

Økningen i 2011 skyldes innlemming av 
det øremerkede barnehagetilskuddet i 
rammetilskuddet til kommunene.

Indikatoren henter data fra «Årsmel-
ding for barnehager per 15.12.» som 
rapporteres via BASIL.Tallene inkluderer 
både kommunale og ikke-kommunale 
barnehager.

Tallene viser at barnehagene i Molde 
kommune har en lavere andel barneha-
gelærere enn kommunegruppe 13 og 
landet utenom Oslo. En årsak kan være 
at tilgangen på faglærte ikke har vært 
i tråd med det økte behovet gjennom 
satsingen på utbygging av antall barne-
hageplasser.

Indikatoren viser antall barn med barne-
hageplass i Molde i forhold til antall 1 -5 
åringer i Molde kommune. Indikatoren 
skal vise dekningsgraden i kommunene. 
Siden det er barn fra andre kommuner 
som har barnehageplass i Molde, er 
dekningsgraden noe lavere for barn kun 
fra Molde kommune.

Molde kommune hadde i 2013 en 
dekningsgrad på 95,4 pst. Sammenlig-
net med kommunegruppe 13 og landet 
utenom Oslo så ligger Molde kommune 
godt over. Kommunegruppe 13 har til 
sammenligning en dekningsgrad på 91,0 
pst.

KOSTRA

vil rekruttering både av barnehagelæ-
rere, fagarbeidere og andre aktuelle 
yrkesgrupper stå sentralt fremover.

Fremtidens barnehage i Molde –  
samarbeid i regionen
Samarbeidet i Kunnskapsnett Romsdal, 
kompetansegruppe barnehage, har ført 
til tiltak for kvalitetsutvikling og kom-

petanseheving i barnehagesektoren 
i regionen; eksempelvis Romsdalsk 
barnehagestevne og prosjektet «Dan-
ning i Romsdalsbarnehagene». Gjennom 
arbeidet i kunnskapsnettet, styrkes 
samarbeidet mellom kommunene, 
erfaring deles og felles utfordringer 
drøftes. Kommunene fordeler ansvar og 

oppgaver der regionen skal være repre-
sentert. Arbeid i ROR-prosjekt har også 
vært prioritert. Det vil være svært viktig 
å videreutvikle og styrke dette samar-
beidet for å sikre best mulig tjenester til 
befolkningen i regionen.

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
 Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Finansiering av kommunale plasser         
Oppholdsbetalingens finansieringsandel i pst.  16,0 14,8 14,5 16,0 14,9 14,7 15,6 14,7 14,6
Statstilskuddets finansieringsandel i pst. 1,5 1,2 1,4 1,6 1,6 1,4 1,5 1,7 1,3
Kommunale driftsmidlers finansieringsdel i pst.  82,5 84,0 84,0 82,4 83,5 83,9 82,9 83,6 84,1
Dekningsgrad         
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år 2,3 2,6 1,4 5,2 4,6 4,3 4,6 4,2 3,5
Andel barn 1 - 2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1 - 2 år 86,3 82,5 86,2 81,0 81,3 81,3 80,4 81,1 80,8
Andel barn 3 - 5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3 - 5 år 101,5 103,3 101,3 96,9 97,1 97,1 97,0 97,1 97,1
Andre nøkkeltall         
Korrigert brutto driftsutgifter per barn i kommunale barnehager  156 132   168 047   172 351   151 374   159 724   165 406   148 679   158 374   163 939 
Andel barn, eksl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser,  
i forhold til alle barn i kommunale barnehager  2,4   2,6   2,3   4,0   4,4   3,9   3,7   3,8   3,5 
Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2) 4,9 4,9 5,4 5,2 5,2 5,2 5,6 5,6 5,7
Leke- og oppholdsareal per barn i ikke-kommunale barnehager (m2) 5,3 5,3 5,2 5,3 5,3 5,2 5,1 5,1 -
Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene 4,8 6,7 6,2 8,5 8,6 8,8 7,4 7,5 7,6

Andre nøkkeltall, konsern
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Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  34 32,25
2012  71 63,80
2011  72 67,70
2010  60 56,10

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  26 243 26 053 -190
2012  41 370 42 301 931
2011  40 927 41 182 255
2010  38 853 40 023 1 170

enhetsleder
Tone Haukebø Silseth

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  1,4 % 0,6 % 9,8 % 11,8 %
2012  1,9 % 1,1 % 8,2 % 11,2 %
2011  1,4 % 1,4 % 12,7 % 15,5 %
2010  1,7 % 1,5 % 8,9 % 12,1 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

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

2011 2012 2013 Budsjett
2014

62 -21 65 -23 48 -21 48 -22
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Barneverntjenesten

Barnevernet skal sikre at barn og unge 
(0 - 23 år) som lever under forhold som 
kan skade deres helse og utvikling, får 
nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 
Videre skal tjenesten bidra til at barn og 
unge får trygge oppvekstsvilkår. Barne-
vernet gir råd og veiledning til foreldre, 
unge og samarbeidspartnere. Barne-
verntjenesten har et spesielt ansvar for 
å forhindre at barn får varige problemer. 
Dette gjøres ved å avdekke situasjoner 
som etter barnevernloven gir grunnlag 

for tiltak. Barnevernet har flere oppgaver 
knyttet til asylmottak og til bosetting av 
mindreårige flyktninger i kommunen. 

Molde kommune har som et av sine mål 
å være en pådriver i regionalt samarbeid. 
Målet skal være å sikre et sterkt fagmiljø 
med god kompetanse og gi den nødven-
dige avstanden til sakene når det trengs 
i kommunene. Molde er vertskommune 
for Midsund og Aukra kommuner og fra 
april 2013 også for Eide kommune.

Tjenester og oppgaver

Økonomi: Enheten hadde et merforbruk 
på kr. 189.342,-. Lønnsutgiftene gikk i 
balanse, men enheten hadde et positivt 
avvik på sykelønnsrefusjoner på 0,4 mill. 
kroner. Utgifter til statlige barnevern-
institusjoner har et merforbruk på 0,8 
mill. kroner, i tillegg har enheten hatt 
utfordringer med høye reiseutgifter ved 
plassering av barn. Utgifter til foster-
hjem har et mindreforbruk på 0,5 mill. 
kroner, mens forebyggende tiltak har 
et merforbruk på 0,3 mill. kroner. Deler 
av dette avviket er utgifter i forbindelse 
med flyktningetjenesten som ikke ble 
refundert i 2013.

Sykefravær: Sykefraværet i barneverns-
tjenesten var på 11,8 pst. i 2013. Arbei-
det i lokalt AMU vil fortsette og det er 

viktig å styrke gode arbeidsmiljøfaktorer. 
Enheten vil forebygge fravær med både 
egne og eksterne bidragsytere. Tall fra 
tidligere år er ikke direkte sammenlign-
bare da det er tall for gamle barne- og 
familietjenesten. 

Medarbeidere: Da undersøkelsen ble 
gjennomført i 2012 var barneverntje-
nesten organisert i barn- og familieav-
delingen, og resultatet inkluderte da 
flere tjenester. Resultatet var under 
målsetningen for kommunen. I 2013 er 
Barneverntjenesten egen enhet. Diverse 
tiltak har blitt gjennomført innen både 
psykososialt og fysisk arbeidsmiljø.

Brukere: Ingen måling i 2013. Resul-
tatene fra 2012 tas i betraktning når 
aktiviteter planlegges.

Balansert avviksforklaring

Barneverntjenesten har et stort behov 
for å videreutvikle tiltak som skal dekke 
behovet familier i kommunen har. Dette 
gjelder både for de små barna og for 
ungdom. Det statlige barnevernet redu-
serer sitt tilbud av tiltak. Dette fører til 
at kommunene må styrke eller utvdide 
sine tiltak for å sikre kvalitet på tjenes-
tetilbudet. Dette gjelder både på dagtid, 
men også på kveld og helg. Barne-
vernvakt er et tiltak det er mer og mer 
behov for. Det arbeides for et samarbeid 

mellom kommunene både innenfor 
ROR, men også sammen med andre 
interkommunale barnevernstjenester i 
vår region.Kompleksiteten i sakene er 
økende med bakgrunn i samfunnsutvik-
lingen innenfor eksempel flerkulturelle 
utfordringer og bruk av sosiale me-
dier. Det kreves at tjenesten må være 
proaktiv og innovativ. Det stilles derfor 
stadig høyere krav om kompetanse og 
tilgjengelighet.

Fremtidige utfordringer

90 482 90 123 97 828 100 264
91 202 91 084      - 98 387
71 729 72 997 70 457 75 654

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

 2010 2011 2012 2013

Netto driftsutgifter per barn i barnevernet, konsern

Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene, 
inkludert avskrivinger, etter at driftsinn-
tektene er trukket fra. Netto driftsut-
gifter må dekkes av de frie inntektene. 
Indikatoren blir brukt som et mål på 
prioritering i KOSTRA. 

Indikatoren viser netto driftsutgifter på 
barneverntjenester, barneverntiltak i 
familien og barneverntiltak utenfor fami-
lien, fordelt på antall barn med undersø-
kelse eller tiltak i barnevernet. 

Diagrammet viser at Molde kommune 
i hele fireårsperioden ligger under både 
kommunegruppe 13 og landet utenom 
Oslo på netto driftsutgifter per barn i 
barnevernet. KOSTRA har ikke publisert 
tall for kommunegruppe 13 for 2012, 
men i 2013 er kommunegruppe 13 
omtrent på samme nivå som landet 
utenom Oslo.

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Tjenesteleverandør     
- Brukerundersøkelse 4,5 - - - 4,5
- Fristbrudd barnevern 15 - - - 30
Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 12,1 % 15,5 % 11,2 % 11,8 %
- Medarbeidertilfredshet 4,5 4,2 - 4,0 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0% 2,9 % 0,6 % 2,2 % -0,7 %
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Sosialtjenesten NAV Molde

88%

11% 1%

56%22%

22%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  78 75,61
2012  74 70,42
2011  48 43,19 
2010  37 32,45

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  72 692 66 395 -6 297
2012  61 861 59 637 -2 224
2011  57 415 51 723 -5 692
2010  49 528 47 465 -2 063 

enhetsleder
Anne Jorunn Vågen

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  0,9 % 1,2 % 4,0 % 6,1 %
2012  0,9 % 1,4 % 7,5 % 9,8 %
2011  1,2 % 1,4 % 3,0 % 5,6 %
2010  0,9 % 1,5 % 7,3 % 9,7 %

Driftsutgifter/driftsinntekter     (mill. kr.)

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

2011 2012 2013 Budsjett
2014

79 -21 92 -30 128 111-56 -40

NAV Molde har vært i drift siden mai 
2009. Enheten er en relativ stor orga-
nisasjon med 100 ansatte og innehar 
varierte tjenester. Både sosialtjenesten 
og flyktningetjenesten i kommunen er 
en del av NAV Molde. Flyktningetjenes-
ten utgjør flertallet av ansatte med 60 
ansatte.

Sosialtjenesten
Kvalifiseringsprogrammet (KVP) har vært 
og er et satsingsområde i NAV. Enheten 
hadde i 2013 et måltall på 32 brukere. 
Måltallet ble ikke nådd, men enheten 
satser fortsatt på å tilby dette program-
met. Ungdom er et hovedsatsings-
område i NAV,  blant annet gjennom 
prosjektet Ung Kvalifisering. Prosjektet 
ble dessverre avsluttet i 2013 grunnet 
slutt på statlig finansiering. Prosjektet 
ga verdifull kompetanse for det videre 
arbeidet med ungdom, og ungdom er et 
hovedsatsingsområde i NAV i 2014. 

Standard for arbeidsrettet brukeroppføl-
ging ble innført i 2013. Dette verktøyet 
er et hjelpemiddel for å gi helhetlig 
oppfølging av brukere, hvor arbeid og 
aktivitet er hovedmålsettingen. Alle 
ansatte har gjennomført denne opplæ-
ringen. Målbevisst jobbing mot gruppen 
langtidsmottakere av sosialhjelp gir re-
sultater og i 2013 ble tolv brukere avklart 
mot uføreytelse. Dette er positivt for 
den enkelte bruker og for kommunen. 
En hovedoppgave i 2013 var å hindre at 
gruppen som hadde mottatt Arbeids-
avklaringspenger i fire år, kom over 
på kommunale ytelser fra mars 2014. 
For NAV Molde sin del handlet dette 
om 320 brukere. Her ble det søkt om 
statlige midler til overtid og NAV Molde 
mottok 0,2 mill. kroner til kommunalt 
ansatte. Målsettingen ble nådd for samt-
lige brukere, og ansatte har lagt ned en 
formidabel innsats. 

NAV Molde jobber fortsatt med å videre-
utvikle kontoret. Dette for bedre å kunne 
ivareta brukerne og deres behov. Økt 
kvalitet på tjenestene, gjennom opplæ-
ring i veiledning og markedsarbeid, samt 
ved å følge opplæring via Fylkesmannen 
i Møre og Romsdal, vil bli videreført.

Flyktningetjenesten
Det ble i 2013 bosatt 53 flyktninger i 
Molde kommune, inkludert 5 enslige 
mindreårige, (77 inklusive familiegjen-
foreninger). 

I 2013 ble det arbeidet aktivt med å 
flytte flyktninger fra kommunale boliger 
til private leieboliger, noe som fører til 
økt gjennomstrømming av kommunale 
boliger. Dette gjelder spesielt unge flykt-
ninger som tar utdanning og har behov 
for billige hybler. Flyktningetjenesten har 
fokus på å gi veiledning om startlån, og 
flere flyktninger har kjøpt egen bolig. 

Også i 2013 ble det bosatt flest enslige 
flyktninger, men kommunen hadde i 
2013 en økning av bosetting av familier. 
Molde kommune har ca. 100 deltakere 
i introduksjonsprogrammet. Introduk-
sjonsprogrammet er helårlig og på full 
tid. Dette lykkes ved at flyktningetje-
nesten overtar noe av undervisningen. 
Tilbudet om grunnskoleopplæring som 
en del av introduksjonsprogrammet har 
vist seg å være en suksessfaktor. Del-
takerne blir kvalifisert til å komme inn 
på videregående skole, og svært mange 
velger å ta utdanning. Flyktningetjenes-
ten samarbeider godt både med Molde 
voksenopplæring og Fræna videregåen-
de skole, og dette samarbeidet kan vise 
til gode resultater. Nå trues imidlertid 
den tilpassede fagutdanningen for mino-
ritetsspråklige ved Fræna videregående 
skole av nedleggelse.

Mange av deltakerne i introduksjonspro-
grammet har liten eller ingen utdanning 
fra hjemlandet. Det er derfor viktig å ha 
fokus på områder som grunnleggende 
ferdigheter og påfølgende forsterket 
arbeidslivsstart. Her er «Jobbsjansen» 
viktig. Flyktningetjenesten hadde for 
2013 en måloppnåelse på 72 pst. Av de 
syv som ikke hadde måloppnåelse er 
to personer i grunnskoleopplæring, de 
øvrige er arbeidssøkende eller på andre 
tiltak gjennom NAV.

Tjenester og oppgaver
Økonomi: Enheten hadde et merforbruk 
på kr. 6.296.713,-. Avviket skyldes i 
hovedsak et merforbruk på økonomisk 
sosialhjelp med 4,1 mill. kroner. Enheten 
klarte ikke å redusere disse utgiftene 
som forutsatt i budsjettet. Lønnsutgifter 
til støttekontakter har et merforbruk på 
0,2 mill. kroner. Det er et merforbruk på 
husleie til Romsdalskvartalet AS med 
0,7 mill. kroner. I tillegg er det mottatt 
0,7 mill. kroner mindre i refusjoner 
enn budsjettert, noe som blant annet 
skyldes endring av fordelingsnøkkel for 
utgifter mellom stat og kommune. Det 
er også et merforbruk på driftstilskudd 
til krisesenter og senter mot incest med 
0,2 mill. kroner. Refusjon av lønnsutgif-
ter til Nav Møre og Romsdal for ansatte 
med statlig avlønning har et merforbruk 
på 0,2 mill. kroner. Det er mottatt 0,2 
mill. kroner mindre refusjon i sykelønn 
enn forventet på grunn av redusert 
sykefravær. 

Oppdatering av enhetens datautstyr 
ble påbegynt i 2013 og vil fortsette inn 

i 2014, disse oppgraderingene belastes 
den statlige delen av NAV i sin helhet. 
Flyktningetjenestens regnskap hos so-
sialtjenesten Nav Molde er i økonomisk 
balanse. Statlig integreringstilskudd til 
flyktninger på sentralt ansvarsområde i 
kommunen gav en mindreinntekt på 3,7 
mill. kroner. Budsjettert «overskudd» på 
8,4 mill. kroner blir etter dette redusert 
til 4,7 mill. kroner.

Sykefravær: NAV Molde har redusert 
sykefraværet i 2013. Et sykefravær på 
6,1 pst. er tett opp mot kommunens 
målsetting, men litt lavere enn enhetens 
eget mål på 5,0 pst. Enheten har hatt 
alvorlig sykdom blant ansatte, som bi-
drar til at enheten får et sykefravær over 
målsetting. Sykefraværet på enheten er 
ikke arbeidsrelatert.

Medarbeidere: Den kommunale un-
dersøkelsen fra 2012 skåret noe under 
kommunens målsetting. Samarbeid og 
trivsel med kollegene samt innhold i job-
ben skåret høyest (5,1 og 5,0), inneklima 

lavest (2,6). Enheten har gjennomført 
en statlige medarbeiderundersøkelsen i 
2013. Også kommunalt ansatte deltok. 
Lederne får en høy skår. Fokusområder 
var inneklima og sikkerheten til ansatte. 
Når det gjelder inneklima er det foretatt 
utbedringer ved utleier, og enheten 
venter på kontrollmålinger. Sikkerheten 
i NAV har fokus både sentralt og lokalt. 
Det er gjennomført øvelser, og tilba-
kemeldinger viser at det er behov for 
en risikovurdering, samt opplæring til 
ansatte. Videre har Arbeids- og velferds-
direktoratet utarbeidet en sikkerhetsrap-
port for NAV. 

Per dato er bemanningen på sosialtje-
nesten på 19,75 ansatte.

Brukere: Brukerne gir uttrykk for at de 
stort sett er fornøyde med de tjenes-
tene NAV Molde yter. Lite støy vitner 
om dette.  

Balansert avviksforklaring

De viktigste utfordringene for flyktninge-
tjenesten er fortsatt å ha tilgang til nok 
boliger for å sikre en jevn og kvartalsvis 
bosetting, samt redusere ventetiden i 
asylmottak. Kommunen har i 2013 sett 
at det har vært en utfordring å finne 
store nok boliger til store familier ved 
familiegjenforening. Det finnes få slike 
kommunale boliger. Enheten ser at 
det er viktig å jobbe for at flyktningene 
fortsatt får hjelp til å komme inn på 
det private boligmarkedet ved bruk av 
for eksempel Husbankens virkemidler. 

Kommunen må i sin planlegging legge 
til rette for at det avsettes egnede tom-
tearealer til utleieboliger til flyktninger. 
Dette for å få en jevnere fremskaffelse 
av boliger.

Den økonomiske utviklingen for sosi-
altjenesten er en utfordring. Videre er 
det fortsatt en utfordring å ha tilgang 
til riktige boliger for enhetens brukere. 
Behovet for midlertidige boliger er større 
enn tilgangen, og betydelige summer 
brukes årlig på for eksempel camping-
hytter. Kostnaden ved å bo i en kommu-

nal bolig er også en utfordring. En enslig 
lønnsmottaker kan ha problemer med å 
klare sine bokostnader og må søke om 
supplering fra sosialtjenesten. Tilgang 
på rimelige boalternativer er derfor 
ønskelig. Behovet for egnede boliger for 
en gruppe krevende brukere er stort. Et 
Lean-prosjekt har sett på områder for 
å styrke samarbeid og rutiner internt i 
kommunen. Målsettingen er her å gi 
bedre tjenester til brukerne, samt å 
finne mer utgiftsreduserende løsninger.   

Fremtidige utfordringer

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 9,7 % 5,6 % 9,8 % 6,1 %
- Medarbeidertilfredshet 4,5 4,6 - 4,3 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0% -4,3 % -11,0 % -3,7 % -9,5 %
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Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene, 
inkludert avskrivinger, etter at driftsinn-
tektene er trukket fra. Netto driftsut-
gifter må dekkes av de frie inntektene. 
Indikatoren blir brukt som et mål på 
prioritering i KOSTRA. Indikatoren viser 
netto driftsutgifter for råd, veiledning og 
sosialt forebyggende arbeid, tilbud til 
personer med rusproblemer og økono-
misk sosialhjelp per innbygger. Defini-
sjonen av denne indikatoren i KOSTRA 
er dermed ikke helt i samsvar med 
kommunens organisering av sosialtje-
nesten NAV. Utgifter til andre enheter i 
kommunen inngår også.

Som diagrammet viser, har kommunen 
høyere utgifter per innbygger 20 - 66 år 
enn de kommunen sammenligner seg 
med og økningen fra 2010 er relativt 
stor. For Molde kommune økte netto 
driftsutgifter til sosialtjenesten per 
innbygger i perioden med kr. 1.158,-, 
en økning på hele 28,5 pst. Kommune-
gruppe 13 og landet utenom Oslo har 

siden 2010 hatt en økning per innbygger 
på henholdsvis 17,9 og 17,1 pst.

En viktig forklaring til utviklingen er 
utgifter til mottak av flyktninger. Ved å 
korrigere for veksten på flyktningetje-
nesten, har Molde kommune hatt en 
økning på om lag 4,9 pst. i perioden. 
Korrigeres dette tallet for innlemming 
av kommunalt rusarbeid i rammetilskud-
det fra 2013, blir veksten på 1,9 pst. i 
perioden.

Utgifter til mottak av flyktninger blir 
finansiert av integreringstilskuddet. 
Indikatoren er ikke korrigert for integre-
ringstilskudd, da dette tilskuddet ikke er 
øremerket tjenesten. Dette vil påvirke 
tallene for alle kommuner som tar imot 
flyktninger, spesielt for de med økt mot-
tak i perioden. I kommunegruppe 13 er 
det kun én kommune som tar imot flere 
flyktninger enn Molde kommune i for-
hold til innbyggertallet. Molde kommune 
ligger dermed langt over gjennomsnittet 
i kommunegruppe 13.  

Ressurstjenesten

innt.

11%

89%

74%
3%

23%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
   Ansatte Årsverk
2013   20 19,50
2012   24 23,60
2011   26 26,15
2010   25 24,35

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  11 932 11 632 -300
2012  10 318 10 588 270
2011  10 650 9 067 -1 583
2010  8 394 8 400 6 
 

enhetsleder
Inge Baadnes

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  1,1 % 1,2 % 2,1 % 4,4 %
2012  0,8 % 1,0 % 5,8 % 7,6 %
2011  1,0 % 1,3 % 5,1 % 7,4 %
2010  0,7 % 1,1 % 4,8 % 6,6 %

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

2011 2012 2013 Budsjett
2014

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

20 -9 19 -9 17 -5 15 -5

2 502 2 587 2 711 2 965 
2 716 2 825 2 944 3 244
3 397 3 818 4 064 4 555

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

 2010 2011 2012 2013

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i kr. per innbygger 20 - 66 år

innt.

Målekort  Mål 2010 2011 2012  2013

Tjenesteleverandør     
- Brukerundersøkelse 4,5 - - 4,9 5,1
Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 6,6 % 7,4 % 7,6 % 4,4 %
- Medarbeidertilfredshet 4,5 4,9 - 5,0 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 0,1 % -17,5 % 2,6 % -2,6 %

Økonomi: Enheten hadde et merforbruk 
på kr. 300.058,-. Årsaken til avviket er 
i hovedsak svikt i inntekter på salg av 
egne varer og tjenester og svikt i refu-
sjoner fra NAV knyttet til enhetens drift 
av tiltaksplasser. Enheten hadde to biler 
hvor leasingavtalen gikk ut i 2013 og 
valgte å kjøpe ut bilene. Dette er også er 
med på å forklare enhetens merforbruk.

Sykefravær: Samlet sykefravær i 2013 
var 4,4 pst. Enheten hadde ved begyn-

nelsen av året et noe høyere sykefravær, 
men gjennom året har sykefraværet 
vært jevnt synkende. 

Medarbeidere: Siste medarbeiderunder-
søkelse ble gjennomført i 2012. Den 
viste et samlet resultat over kommu-
nens målsetting. Beste resultat oppnås 
på innhold i jobben og trivsel sammen 
med kollegaer. Overordnet ledelse får 
laveste skår.

Balansert avviksforklaring

Tiltakene for rusavhengige
Rustiltakene består av 
•  oppfølging av ruskonsulent
•  oppfølging av miljøterapeut
•  behandlingstilbud gjennom nærbe-

handlingen for alkoholisme og avhen-
gighet

•  legemiddelassistert rehabilitering 
(LAR) 

•  helsestasjon for rus – Indigo
•  integrerings- og ettervernstiltakene 

Rim og Halvveishuset
•  ungdomskontrakt i samarbeid med 

barneverntjenesten og politiet  

Henvisning til rusbehandling i spesia-
listhelsetjenesten (TSB), oppfølging av 
personer med samtidig rus- og psykiske 
lidelse, vurdering og gjennomføring 
av tvang overfor rusmiddelavhengige, 
samt veiledning av pårørende og tilbud 
om egen ettervernsgruppe for kvinner 
inngår også. Formålet er å bidra til økt 
livskvalitet og skadereduksjon. Oppføl-
gingen er individuelt tilpasset og tar ut-
gangspunkt i den enkelte brukers ønsker 
og behov og motivasjon til endring. Opp-
følgingen kan bestå av praktisk bistand, 
samtaler, koordinering av helsetjenester, 
bistand i kontakt med andre offentlige 
instanser og oppfølging i bolig. Alle får 
utarbeidet egen oppfølgingsavtale. 

Arbeids- og aktivitetstiltak
Arbeids- og aktivitetstiltak ble i 2012 
EQUASS-sertifisert. EQUASS Assurance 
er et europeisk system for kvalitetssik-
ring av velferdstjenester med ekstern 
revisjon og sertifisering. I 2013 ble det 
startet en omorganiseringsprosess i 
arbeidstiltakene. Denne blir ferdigstilt i 
løpet av første halvår 2014. 

Smia kompetansesenter er et god-
kjent arbeidsmarkedstiltak i kategorien 
«Arbeidspraksis i skjermet virksomhet» 
(APS) med ti plasser. Gjennom variert 
arbeidsutprøving skal deltakerne få 
mulighet til å teste ut sin arbeidsevne. 
Arbeidsutprøvingen foregår i trygge 
omgivelser med tett oppfølging.

Fram arbeidstrening er et arbeids-, 
aktivitets- og rehabiliteringstiltak for 
personer med psykiatri som hoveddiag-
nose. Tiltaket har inntil 20 tiltaksplasser. 
De fleste deltakerne har deltidsplass. 
Fram driver delproduksjon til ulike aktø-
rer og har en egen glass- og keramikk 
produksjon.

ATA – Avklaring til arbeid. Ressurstje-
nesten driver i samarbeid med NAV 
Molde Avklaring til Arbeid (ATA). Dette 
tiltaket er rettet inn mot uavklarte eller 
langtids-mottakere av sosialhjelp. Tilta-
ket har ti tiltaksplasser. Det gis tilbud 
om kartlegging og utprøving gjennom 
arbeidspraksis og sosial trening.

Tjenester og oppgaver

KOSTRA

Dekningsgrad         
Sosialhjelpsmottakere   568   559   543   954   -     994   247   242   260 
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere  2,2   2,2   2,1   2,5   -     2,5   2,4   2,3   2,5 
Utdypende tjenesteindikatorer         
Samlet stønadssum (bidrag + lån) tall i 1.000 kr. 19 065 16 752 16 125 36 898 - 42 505 8 324  8 384 9 645
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18 - 24 år  5,1   4,2   4,1   -     -     -     -     -     -   
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25 - 66 år  5,3   5,4   5,3   -     -     -     -     -     -   
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer  228   213   192   333   -     358   82   80   86 

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
 Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Utvalgte nøkkeltall, konsern

Fam
ilie- og sosialtjenesterFa

m
il

ie
- 

og
 s

os
ia

lt
je

ne
st

er



10
0 101

Tilbake til innhold / meny Tilbake til innhold / meny

Molde asylmottak

96%

4%

40%
60%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  12 11,10
2012  10 7,90
2011  8 8,00
2010  9 8,10

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  568 -193 -761
2012  -314 -64 250
2011  -753 -99 654
2010  244 - -244

enhetsleder
Morten Myking

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  0,5 % 1,1 % 0,0 % 1,6 %
2012  0,2 % 0,8 % 3,4 % 4,4 %
2011  0,6 % 1,9 % 14,6 % 17,1 %
2010  1,1 % 1,4 % 1,4 % 3,9 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

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

2011 2012 2013 Budsjett
2014

16 -17 16 -16 19 -18 9 -9

Hovedutfordringen for enheten er å få 
en forutsigbar økonomisk ramme for 
driften av de ulike rustiltakene. 2012 var 
siste året for opptrappingsplanen for rus-
feltet og i 2013 ble tilskuddet innlemmet 
i kommunenes rammetilskudd. Dette 
medførte for Molde kommune et stort 
negativt avvik mellom tilskuddet som 
ble gitt i opptrappingsplanen og den 
økningen som kom i rammetilskuddet 
i 2013. I 2014 blir økningen i rammetil-
skuddet trukket tilbake og erstattet av 
en ny opptrappingsplan for rusfeltet. 

Det er usikkert hva som er målsettingen 
med den nye opptrappingsplanen og hva 
som er kriterier for tildeling av midler. 
Medfinansieringsordningen trer i kraft 
for rusfeltet senest fra 2016. Enheten 
må de neste årene tilpasse sine tjenes-
ter til de utfordringene dette vil gi. 

Det registreres en økning av unge 
inn i rusmiljøet og en økning av nye 
syntetiske rusmidler som gir brukerne i 
mange tilfeller store psykiske problemer 
ved inntak. Utfordringen med denne 

gruppen er å komme i kontakt med dem 
og få de ulike kommunale tjenestene til 
å samhandle rundt den enkelte ungdom. 
Ressurstjenesten ser en stor utfordring 
de neste årene gjennom en økning av 
tunge rusmiddelavhengige som har 
behov for pleie- og omsorgstjenester og 
tilrettelagte boliger. Å opprette et godt 
tilbud til denne gruppen vil kreve tett 
samhandling mellom flere ulike kom-
munale tjenester.

Brukertilfredshet (skalering 1 - 6) 

4,4 5,1 5,35,2

 ATA  ATA  Fram  Fram 
 2012 2013 2012 2013

Fremtidige utfordringer

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 3,9 % 17,1 % 4,4 % 1,6 %
- Medarbeidertilfredshet 4,5 4,5 - 4,8 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % - - - -

Molde kommune har inngått driftsavtale 
med Utlendingsdirektoratet om drift av 
asylmottak. Asylmottaket er lokalisert 
i fire bygg, to på Hjelset og to i Molde 
sentrum. Mottaket har sin hovedadmi-
nistrasjon i Øvre veg 28, samlokalisert 
med Molde voksenopplæring. Mottaket 
har til sammen 178 plasser. 

Det er 8,5 årsverk i mottaket inkludert 
1,5 årsverk i mottakets barnebase. 
Driftsbudsjettet til asylmottaket er utar-
beidet i tråd med tilbud og avtale med 
Utlendingsdirektoratet (UDI). Driften er 
tenkt gjennomført uten tilførsel av kom-
munale midler.

Tjenester og oppgaver

2014 er siste driftsår for inneværende 
kontraktsperiode med Utlendingsdirek-
toratet. Drift av asylmottak i Midt-Norge 
legges ut på anbud i mai 2014. Utlysnin-
gen gjelder kontrakt for tre år, med op-
sjonsperiode på ytterligere tre år. Det er 
politisk besluttet at Molde kommune kan 
levere inn anbud på denne tjenesten.

De største utfordringene i forbindelse 
med innlevering av anbud er bygninger 
til fremtidig drift, samt myndighetenes 
nye krav til blant annet brannteknisk 
standard på bygg brukt til drift av asyl-
mottak.

Fremtidige utfordringer

Økonomi: Enheten hadde et merforbruk 
på kr. 761.413,-. Det er to hovedårsaker 
til det svake økonomiske resultatet for 
mottaket. Molde asylmottak mistet fra 
andre halvår muligheten til momskom-
pensasjon på kjøp av varer og tjenester. 
I første halvår var denne momskom-
pensasjonen på 0,4 mill. kroner. Det er 
grunn til å anta en tilsvarende utgiftsøk-
ning i andre halvår. I tillegg utvidet asyl-
mottaket med 18 nye plasser i septem-
ber/oktober 2013. Det forventes økte 
inntekter som følge av dette i 2014. Den 
største delen av mottakets driftsutgifter 
er faste utgifter, for 2014 er det innført 
innsparingstiltak for alle variable utgifter.

Sykefravær: Totalt sykefravær i 2013 var 
på 1,6 pst. Dette er svært lavt og langt 
under kommunens målsetting. Enheten 
hadde ikke langtidsfravær i 2013.

Medarbeidere: Ved målingen i 2012 
skåret mottaket svært lavt på fysiske 
arbeidsforhold. Mottaket har nå nye 
kontorlokaler, og alle ansatte har funnet 
seg godt til rette.

Det legges vekt på å fortsette med triv-
selsskapende og kompetansehevende 

tiltak som: fleksitid, påvirkning på egen 
arbeidsdag, påvirkning på egne arbeids-
oppgaver, faste personalmøter, god 
dialog mellom ansatte, felles forståelse 
for arbeidsoppgaver, rett kompetanse for 
å løse arbeidsoppgavene, holdningsska-
pende arbeid i hverdagen, god tilrette-
legging under svangerskap, god dialog 
mellom ansatte og enhetsleder.

Brukere: Det foreligger ingen målinger. 
Molde asylmottak er et midlertidig 
bosted for asylsøkere i den tidsperio-
den asylsøknaden er til behandling hos 
utlendingsmyndighetene. Etter at saks-
behandlingen er ferdigstilt, skal beboer 
enten returnere til hjemland, ved avslag 
på søknad, eller bosettes i kommune 
ved innvilgelse av søknad.

Molde asylmottak har i hele 2013 hatt et 
høyt belegg.

Mottaket har hatt høyt fokus på bruker-
medvirkning og brukerstyring, og åpnet 
i 2013 beboerrådskontor i et av byggene 
ved mottaket. Kontoret fungerer som 
servicekontor for alle mottakets bebo-
ere, og vil i løpet av 2014 også fungere 
som postkontor for beboerpost.

Balansert avviksforklaring

Brukere: Enheten har som målsetting 
at alle nye søkere under 23 år skal få 
timeavtale innen to virkedager. Dette 
målet har blitt nådd i 2013. Det er gjen-
nomført brukerundersøkelse i to av 
essurstjenestens arbeidstiltak, ATA og 
Fram. Undersøkelsene viser en meget 
høy grad av brukertilfredshet.
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Med alderen blir man  
mer moden, får mer  
erfaring og visdom,  
men behovet for trivsel  
og glede i hverdagen  
er det samme.
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Helsetjenesten

Ergoterapi, fysioterapi og  
rehabiliteringsteam
Ergoterapitjenesten har som hovedar-
beidsområde å legge til rette for aktivitet 
og deltakelse for alle på ulike arenaer 
som barnehage, skole, arbeidsplass, 
hjem og institusjon. Det er rundt 1,3 
årsverk knyttet til voksne og 1,6 årsverk 
knyttet til barn. Det er et stort og øken-
de behov for ergoterapitjenester i Molde 
kommune. Det er ca. 15 årsverk privat 
fysioterapi med driftsavtale med kom-
munen knyttet til sju fysikalske institutt. 
I tillegg er det flere fysioterapeuter uten 
driftsavtale i kommunen. Innen kommu-
nal fysioterapi er det 2,5 årsverk knyttet 
til barn og personer med psykisk utvi-
klingshemming ved Enensenteret. Det 
er rundt 5,5 årsverk knyttet til voksne. 
Det somatiske rehabiliteringsteamet har 
3 stillinger fordelt på ergoterapeut, fysio-
terapeut og sykepleier. Etter innføring 
av samhandlingsreformen har det vært 
et økende behov for disse tjenestene 
med tidligere utskriving og overføring 
av oppgaver fra 2. til 1.-linjetjenesten. 
Frisklivssentralen har vært drevet med 
60 pst. stilling fordelt på 1 ergoterapeut 
og 2 fysioterapeuter. De har hatt tilbud 
om ulike aktivitetsgrupper, motiverende 
samtale, BraMat-kurs og røykesluttkurs.

Folkehelse, forebygging og miljørettet 
helsevern
Miljørettet helsevern inkluderer rådgi-
ving og tilsyn med skoler, barnehager, 
svømmebasseng, kroppspleiesalonger 
og vurdering av utslippssaker og plan- 
og byggesaker med tanke på miljø, til-
gjengelighet og helse. Vaksinasjonskon-
toret står for vaksinering og rådgiving av 
utenlandsreisende. Videre gjennomfører 
kontoret tuberkuloseundersøkelser av 
utlendinger og smitteoppsporing. Viktige 
folkehelsetiltak er «Aktiv på dagtid», 
«Stikk ut!», tverretatlig rusforebyg-
gende arbeid og kost og fysisk aktivitet i 
barnehagene.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste
Virksomheten består av de lovpålagte 
oppgavene svangerskapsomsorg, helse-
stasjon for spe- og småbarn, skolehel-
setjeneste, helsestasjon for ungdom og 
asylhelsetjeneste. Helsefremming og 
forebygging av sykdom er hovedfokus. 
Det er fokus på familiens fungering, 
vaksinasjon, prevensjonsveiledning og 
reseptforeskrivning, informasjon om 
seksuelt overførbare sykdommer, med 
både enkeltkonsultasjoner, gruppekon-
sultasjoner og undervisning i større 
grupper og klasser. Prosjekt Ungkom-
passet ble avsluttet sommeren 2013. 

Legetjenester
Ut fra sju legekontor arbeider 26 fastle-
ger og to turnusleger. Fire av kontorene 
drives av kommunen: Kvam, Skåla, 
Kleive og Kirkebakken. Alle legene er 
tilpliktet tilsynslegearbeid innen institu-
sjoner, skoler, helsestasjoner, psykisk 
helse, rus, asylmottak med mer, med til 
sammen rundt 4 årsverk fordelt på 35 
deltidsstillinger. Alle legene deltar også 
i døgnkontinuerlig legevakt. Det er netto 
2.563 personer fra andre kommuner 
som velger fastlege i Molde, flest fra 
Fræna (1097) og Aukra (891) kommuner. 

Legevakt
Molde interkommunale legevakt startet 
med ett års prøvedrift fra april 2012. Det-
te er et samarbeid mellom Eide, Fræna, 
Nesset og Molde kommuner. Sykepleier 
og lege er nå til stede på Lundavang ved 
all legevakt utenom ordinær arbeidstid. 
I løpet av 2014 vil legevakta flytte til Kir-
kebakken helsehus. Det ble gjennomført 
en bred evaluering av tjenesten i 2013.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
Virksomheten driver forebyggende 
arbeid gjennom råd og veiledning til for-
eldre, barnehager og skoler. PPT utreder 
behov for spesialpedagogisk hjelp på 
førskoleområdet og spesialundervisning 
i skolen. Virksomheten har samarbeids-

26%

62%

12%

80%
3%

17%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  111 79,67
2012  71 41,78
2011  69 39,96
2010  65 39,04

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  58 603 58 693 90
2012  39 236 39 518 282
2011  37 403 37 403 -
2010  35 404 36 198 794

helsesjef
Henning Fosse

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  1,2 % 0,8 % 2,9 % 4,9 %
2012  0,8 % 0,9 % 3,7 % 5,4 %
2011  1,0 % 0,9 % 5,3 % 7,2 %
2010  0,8 % 1,3 % 2,6 % 4,7 %

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

2011 2012 2013 Budsjett
2014

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

49 -12 59 -20 91 -33 89 -29

avtaler om salg av tjenester til flere kom-
muner, og frem til 31. desember 2013 
drift av syns- og audiopedagogtjeneste i 
Romsdal.

Psykisk helsearbeid
Herunder rehabiliteringsteam psykisk 
helse, miljøarbeidertjeneste, veile-

dertjeneste, psykologtjenester, kurs 
i depresjonsmestring, gjennomføring 
av VIP-programmet, samarbeid med 
Helse Møre og Romsdal HF, Høgskolen 
i Molde og representerer Romsdals-
kommunene i ulike ROR-samarbeid i 
fagfeltet. Det er tilsatt psykolog i toårig 
prosjektstilling blant annet for å utvikle 

samarbeidet med fastlegekontorene. 
Videre er pilotprosjektet «Rask psykisk 
helsehjelp» etablert.
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Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Tjenesteleverandør     
- Brukerundersøkelse 4,5 5,6 - - 4,8
Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 4,7 % 7,2 % 5,4 % 4,9 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6 4,6 - 4,7 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0% 2,2 % 0,0 % 0,7 % 0,2 %

Tjenester og oppgaver

Økonomi: Enheten hadde et mindrefor-
bruk på kr. 89.609,-. Det er i 2013 kjørt 
en stram linje ved å holde flere stillinger 
vakant innen flere virksomhetsområder. 
Enheten har dermed samlet klart å 
unngå et merforbruk selv om det er til 
dels store avvik på flere av virksomhets-
områdene. 

Helsestasjon og skolehelsetjenesten 
fikk et merforbruk på 0,6 mill. kroner 
på grunn av høyere bemanning enn 
budsjettert for å dekke inn fravær. 
Kommunalt drevne legekontor fikk et 
merforbruk på 0,5 mill. kroner, nedtrek-
ket på legekontorene får ikke full effekt 
før i 2014. Det er avtalemessige forhold 
som gjør at endringene tar lengre tid 
enn planlagt, blant annet gjelder dette 
nedlegging av Kleive legekontor. Fysio- 
og ergoterapi og rehabiliteringsteam 
har et merforbruk på 0,5 mill. kroner, 
hovedårsaken til avviket er en litt høy-
ere produksjon og lavere inntekter enn 
budsjettert. Utbetaling av pasientskade-
erstatning har et merforbruk på 0,3 mill. 
kroner. 

Sykefravær: Helsetjenesten hadde et 
samlet sykefravær på 4,9 pst. i 2013. 
Dette er klart bedre enn kommunens 
målsetting og en bedring siden 2012. 
Fraværet varierer innen de enkelte 
virksomheter. Noen ansatte er lang-
tidssykemeldt, ellers er fraværet jevnt 
fordelt på fraværsdager. Spesielt innen 
helsestasjon og skolehelsetjenesten er 
fraværet gledelig redusert fra 25 pst. i 
2011 til 6,8 pst. i 2013. Det meldes om 
økende arbeidspress i alle virksomheter, 
men det ser ikke ut til at dette har slått 
ut i økt sykefravær i 2013. Det er en 
kontinuerlig oppfølging av sykefravær 
og det settes fortløpende inn tiltak der 
det er nødvendig med tilpassinger av 
arbeidsplassene. Helsestasjon og sko-
lehelsetjenesten har som tiltak ut 2013 
hatt fast tilsatt vikar for å dekke opp for 
fravær. Dette avvikles i 2014. 

Medarbeidere: Det er ikke gjennomført 
medarbeiderundersøkelse i 2013.

Brukere: Det ble gjennomført en bru-
kerundersøkelse ved Molde interkom-
munale legevakt i 2012/13 Alle som var 
i kontakt med legevakta i ukene 40 og 
41 fikk tilsendt spørreskjema. Det ble 
purret én gang. 370 skjema ble sendt 
ut og det kom inn 164 svar. Dette gir en 
svarprosent på 44,3 pst. Dette vurderes 
som bra da i lignende spørreundersø-
kelser andre steder i landet har hatt en 
svarprosent på drøyt 30 pst. Brukerun-
dersøkelsen er etter nasjonal standard 
og bruker dels kvantitative spørsmål, 
dels ikke-kvantitative spørsmål. 

Første kontakt med legevakten
De fleste pasienter (71 pst.) tar kontakt 
med legevakten per telefon og får så 
time ved legevakten. Svært få opplever 
at det er vanskelig å få kontakt med 
legevakten per telefon (2,5 pst.). Perso-
nalet ved AMK-sentralen, som tar imot 
telefoner, blir i stor grad opplevd som 
interessert i pasientens sykehistorie, 
faglig dyktig, tar pasientene på alvor og 
snakker til pasientene på et forståelig 
språk. 

Tilgjengelighet og ventetid
61 pst. av pasientene har under ½ times 
reisetid til legevakten, 31 pst. har ½ - 1 
times reisevei, 8 pst. har over en time. 
67 pst. av pasientene opplever reiseti-
den som akseptabel, mens 33 pst. er 
mindre fornøyd. 71 pst. venter under 
en halv time på undersøkelse eller 
vurdering hos legen, 34 pst. under 10 
minutter. 14 pst. venter over en time. 50 
pst. er fornøyd med informasjonen om 
ventetid når de ankommer legevakts-
lokalet. 65 pst. synes ventetiden var 
akseptabel på legevaktslokalet

Organisering og fysiske omgivelser på 
legevaktslokalene
75 pst. har inntrykk av god organisering 
på legevakta. 50 pst. opplevde at vente-
rommet var tilfredsstillende. 

Om legene
85 pst. av pasientene opplever å bli tatt 
på alvor av legene, omtrent like mange 

opplever at legen viser interesse for 
pasientens sykehistorie, gir god informa-
sjon til pasientene og er faglig dyktig. 

Om sykepleierne
72 pst. av pasientene hadde kontakt 
med sykepleier på legevakta. Av disse 
opplever mellom 80 og 90 pst. at sy-
kepleier har god omsorg, tar pasienten 
på alvor, er faglig dyktig og snakker til 
pasienter slik at de forstår. 

Informasjon og oppfølging
76 pst. mener de har fått tilstrekke-
lig informasjon om sin tilstand, mens 
60 pst. mener de har fått tilstrekkelig 
informasjon om resultat av prøver og 
undersøkelser. 34 pst. ble henvist videre 
til sykehus. Samme prosentvis antall 
pasienter ble henvist til fastlege for 
oppfølging. Ca 30 pst. ble ikke henvist 
videre.

Generelle vurderinger
80 pst. er alt i alt fornøyd med den 
hjelpen de fikk fra legevakten. 94 pst. 
mener hjelpen var som forventet eller 
bedre. Knappe 2 pst. mener seg feilbe-
handlet på legevakten. 

Oppsummering av spørreundersøkelsen 
Alt i alt virker publikum rimelig godt 
fornøyd med Molde interkommunale 
legevakt. Tilgjengelighet på telefon er 
god, det er kort ventetid på undersø-
kelse og behandling og 2/3 synes denne 
ventetiden er akseptabel. Organiserin-
gen oppleves som rimelig god, men det 
er forbedringspotensiale på informa-
sjon om ventetid og venteromsarealet. 
De fleste er fornøyd med legene og 
sykepleierne, men det er mulighet for 
forbedring i informasjon om resultat av 
prøver og undersøkelser. 

Balansert avviksforklaring
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 2010 2011 2012 2013
Tale/språkvansker 114 124 159 149
Spesifikke lærevansker 277 305 305 279
Generelle lærevansker 103 107 125 146
Psykososiale vansker 239 240 256 273
Oppmerksomhetssvikt/ADD 140 152 160 142
Annet, medisinske problem, bevegelseshemming/ 
motoriske vansker 157 164 163 206
Sum 1 030 1 092 1 168 1 195
Nyhenviste saker 233 312 319 219

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
 Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Netto driftsutgifter i pst. av samlede netto driftsutgifter  4,9   4,7   4,8   4,1   4,0   4,0   4,3   4,3   4,3 
Legeårsverk per 10.000 innbyggere, kommunehelsetjenesten  9,1   9,9   10,5   8,9   9,3   9,3   9,6   10,0   10,1 
Fysioterapiårsverk per 10.000 innbyggere, kommunehelsetjenesten  10,6   9,9   10,0   8,5   8,6   8,7   8,6   8,8   8,9 
Legetimer per uke per beboer i sykehjem  0,26   0,30   0,36   0,42   0,48   0,53   0,39   0,43   0,46 
Fysioterapitimer per uke per beboer i sykehjem  0,29   0,30   0,28   0,34   0,37   0,37   0,32   0,33   0,36 

Utvalgte nøkkeltall, konsern

1 308 1 398 1 460 1 508 
1 110 1 194 1 219 1 285
1 154 1 199 1 356 1 626

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

 2010 2011 2012 2013

Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering per innbygger, konsern

Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene, 
inkludert avskrivinger, etter at driftsinn-
tektene er trukket fra. Netto driftsut-
gifter må dekkes av de frie inntektene. 
Indikatoren blir brukt som et mål på 
prioritering i KOSTRA. Indikatoren viser 
netto driftsutgifter til diagnose, behand-
ling og rehabilitering per innbygger. 

Som diagrammet viser har Molde kom-
mune i 2013 høyere netto driftsutgifter 
enn både kommunegruppe 13 og landet 
utenom Oslo. Tidligere år har kommu-

nen ligget lavere enn landet utenom 
Oslo, men høyere enn kommunegruppe 
13.  

Kommunens utgifter til psykiatrisk 
rehabiliteringsteam ble fra 2013 flyttet til 
denne tjenestefunksjonen og forkla-
rer deler av økningen. I tillegg bidro 
helårsvirkning for oppstart av rehabilite-
ringsplasser på Råkhaugen, samt økte 
kostnader til legeavtaler til utgiftsøknin-
gen i 2013.

Det er en stor utfordring å etablere 
tilbud til de ulike gruppene som kom-
munen har og får ansvaret for gjennom 
samhandlingsreformen. Nye tilbud innen 
forebygging, behandling og rehabilite-
ring må bygges opp og kompetansen 
heves på etablerte områder. Det er en 
klar økning i utskrivingen av pasienter til 
opptrening og rehabilitering. Samtidig 
reduserer helseforetaket sine rehabilite-
ringssenger og kommunen bygger ned 
sitt fysioterapitilbud. Dette fører til økt 
ventetid på tjenesten og økt liggetid på 

sykehuset. Øyeblikkelig hjelp døgnpost 
skal etableres i 2014. Nasjonal nødnett 
skal innføres i 2014. For å sikre tidlig 
innsats ved psykisk helsesvikt er det 
behov for å videreføre behandlingstil-
budet «Rask psykisk helsehjelp» etter 
prosjektslutt 2016 noe som vil kreve en 
ny psykologstilling.

Tidligere hjemreise fra fødeavdelingen 
fører til behov for mer og tidligere besøk 
av jordmor. Antall asylsøkere og flyktnin-
ger er økende, det krever mer ressurser 
fra helsetjenestene. 

PPT har jobbet mye med å styrke 
skolene på systemnivå og sammen 
med fagseksjon skole er det utarbeidet 
«Plass for alle», plan for tilpasset opplæ-
ring i Molde kommune. Lav bemanning 
og generasjonsskifte i tjenesten gir ut-
fordringer med å rekruttere nye ansatte 
som er med på å ivareta og sikre den 
gode kompetansen. En stor utfordring 
er antall henviste saker innen psykiske 
og psykososiale vansker.

Fremtidige utfordringer
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Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

KOSTRA

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

 Svangerskapsomsorg Helsestasjon Skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom 
    og studenter

Konsultasjoner/kontakter  1 620   1 647   4 312   4 365   4 623   4 893   1 808   1 791 
Ekstra konsultasjoner -  149   1 110   885   1 636   1 139  - -
Hjemmebesøk - -  196   217  - - - -
Telefonkontakter  189   261   767   749   441   550   139   205 
Samarbeidsmøter/ansvarsgruppe - -  17   15   77  - -  4 
Født i Molde - -  276   300  - - - -
Nye gravide i Molde 293 289 - - - - - -
Laboratorie og prøvesvar - - - - - - 364 143

Forebyggende helsetiltak (FHT)

Andre nøkkeltall



10
8 109

Tilbake til innhold / meny Tilbake til innhold / meny

Pleie- og omsorgsområdet i Molde  
kommune består av
•  fagseksjon pleie og omsorg
•  institusjon
•  hjemmebaserte tjenester
•  dagtilbud
•  boliger

Pleie- og omsorgsområdet er inndelt i 
syv omsorgssentre: Glomstua, Kirke-
bakken, Bergmo, Røbekk, Råkhaugen, 
Kleive, og Skåla. Hvert omsorgssenter 
har ansvar for alle pleie- og omsorgstje-
nestene. Dette omfatter heldøgnsplasser 
i sykehjem, hjemmebaserte tjenester, 
dagsenter og botilbud. Unntaket fra dette 
er Røbekk omsorgssenter som kun tilbyr 
institusjonstjenester.

Fagseksjon pleie og omsorg
Fagseksjon pleie og omsorg er organi-
sert som en del av plan- og utviklings-
avdelingen. Fagseksjonen har ansvar 
for planlegging, kvalitetssikring og tilsyn 
med alle enheter innen pleie og omsorg. 
Koordinering av rapportering og oppga-
ver innenfor fagområdet, utarbeidelse 
av bestilling til enhetene og utvikling av 
fagområdet i tråd med sentrale føringer 
og retningslinjer, er også av fagsek-
sjonens oppgaver. Fagseksjonen skal 
arbeide med overordnet planarbeid, 
være faglig støttefunksjon, gjennomføre 
vederlagsberegning og drifte fagsyste-
met for enhetene. 

I tiltaksplan for 2013 har hovedfokus 
og arbeidsområder vært rettet mot 
følgende områder:

Hovedmålområde samfunnsutvikler:
Molde kommune skal drive aktivt  
folkehelsearbeid.

Fagområdet hadde som mål å invitere til 
samarbeid mellom PLO, frivilligsentra-
len og andre frivillig organisasjoner for 
kartlegging og gjensidig informasjon om 
aktiviteter og hva de enkelte kan eller 
ønsker å bidra med. Tiltaket er ivaretatt 
og blir fulgt opp gjennom frivilligplan for 
kommunen, vedtatt i 2013.

Hovedmålområde tjenesteleverandør:
Molde kommune skal levere gode tje-
nester til sine innbyggere.

Revidering av gjeldene omsorgsplan for 
å sikre en bærekraftig utvikling av kom-
munens helse- og omsorgstjenester 
innenfor tilgjengelige rammer. Tiltaks-
delen er iverksatt ved at det høsten 
2013 ble gjennomført spesialisering av 
sykehjemmene, samt startet utredning 
av arbeidet med å etablere heldøgns 
bemannet bo-felleskap. I tillegg er det 
iverksatt et arbeid med å se på organi-
sering av hjemmetjenestene for å sikre 
best mulig fleksibilitet av tilgjengelig 
ressurs og kompetanse. 

Molde kommune skal være en effektiv 
tjenesteleverandør. 

I 2013 er det påbegynt arbeidet med 
gjennomgang av kommunale standar-
der og kriterier for tildeling av helse- og 
omsorgstjenester, og tilpasse disse 
til et tjenestetilbud i tråd med tilgjen-
gelig rammer. Arbeidet utføres i tett 
samarbeid med enheter og kontor for 
tildeling og koordinering. Kommunen er 
deltagere i nasjonalt nettverk for utvik-
ling av gode og sømløse pasientforløp i 
kommunen. Fokus blant annet på «Hva 
er viktig for deg» og hverdagsrehabilite-
ring hos tjenestemottakere i hjemmetje-
nesten. 

Det skal jobbes videre med Lean som 
forbedringsmetode. Prosjektstillingen 
kreftkoordinator og palliativ koordi-
nator er tett fulgt opp. Opplæring og 
kompetanseheving innen palliasjon, 
demensomsorg og medikamenthånd-
tering er prioriterte områder. Pleie og 
omsorg har i 2013 jobbet mye med å 
ta i bruk flere muligheter som ligger i 
det elektronisk dokumentasjonssystem 
Gerica. Mye av dette er knyttet mot 
elektronisk samhandling som skal bidra 
til effektivisering i hjemmetjenesten, og 
er en del av gjennomføring av samhand-
lingsreformen. Fagseksjon har jobbet 
mot både helseforetaket, ressurstjenes-
ten og kommunale fastlegekontorer.

Hovedmålområde arbeidsgiver: Molde 
kommune skal være en attraktiv arbeids-
giver.
Det er gjennom fagnettverkene til kjøk-
ken, dagsenter, kontor og vaskeri utarbei-
det stillingsbeskrivelser for de respektive 
fagområdene.

Som diagrammet viser, har Molde 
kommune en høyere prosentvis andel 
i alderen 80 + enn de kommunen sam-
menlignes med. Isolert sett skal en 
høyere andel i alderen 80 + medføre at 
kommunen anvender en høyere andel 
av totale ressurser til pleie og omsorg. 
Indikatoren skal normalt ikke ha betyd-
ning for ressursbruk per mottaker av 
pleie- og omsorgstjenester. Dette for-
utsetter at kommunen har en gruppe 
eldre med samme behov for pleie- og 
omsorgstjenester som de kommunen 
sammenlignes med. De siste fire 
årene viser at andelen 80+ er svært 
stabil, uten vesentlige endringer med 
tanke på eldrebølgen. Økningen ligger 
foreløpig i aldersgruppen 67 - 79 år.  

 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik 2013 Budsjett 2014 
Fagseksjon pleie og omsorg inkl. fellesområde  8 078   6 450   -1 628   6 291 
Glomstua omsorgssenter  77 326   75 950   -1 376   77 043 
Kirkebakken omsorgssenter  84 444   75 960   -8 484   74 328 
Råkhaugen omsorgssenter  21 215   19 223   -1 992   25 554 
Bergmo omsorgssenter  66 459   65 722   -737   68 744 
Røbekk omsorgssenter  24 503   25 117   614   19 877 
Kleive omsorgssenter  37 021   36 657   -364   36 839 
Skåla omsorgssenter  23 318   21 555   -1 763   21 723 
Pleie- og omsorgsområdet   342 364   326 634   -15 730   330 399 

Økonomisk oversikt for området                                                                                                   (i 1.000 kr.)

4,6 4,5 4,5 4,4
4,3 4,3 4,3 4,2
5,0 4,9 5,0 4,8

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

 2010 2011 2012 2013

Utdrag av behovsprofil andel 80 år og over

innt.

26%

4%

70%

84%
8%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  544 405,67
2012  548 406,44
2011  557 405,02
2010  548 400,51

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  342 364 326 634 -15 730
2012  306 292 302 352 -3 940
2011  293 077 290 863 -2 214
2010  265 046 254 177 -10 869

fagsjef
Kjersti Bakken

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  1,1 % 1,1 % 7,4 % 9,6 %
2012  1,2 % 1,3 % 6,6 % 9,2 %
2011  1,1 % 1,4 % 9,4 % 11,9 %
2010  1,1 % 1,4 % 9,4 % 11,9 %

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

2011 2012 2013 Budsjett
2014

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

321 -28 336 -29 409 -66 387 -57

innt.

Pleie- og omsorgstjenesten

8%

796 824 802 769 728 770 896

Ressursbruk per sykehjemsplass
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Tjenester og oppgaver 
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Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Tjenesteleverandør
- Liggedøgn - sykehus 38 - - - 1 425
Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 11,9 % 11,9 % 9,2 % 9,6 %
- Medarbeidertilfredshet 4,5 4,5 - 4,5 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -4,3 % -0,8 % -1,3 % -4,8 %

utg.
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Hovedmålområde økonomi og  
organisasjon: Molde kommune skal  
ha økonomisk handlefrihet.
Fagseksjon har kvalitetssikret innrappor-
terte tall til SSB, korrigert feil og jobbet 
med oppfølging av IPLOS registrerin-
ger i pasientjournalsystemet Gerica.  
Arbeidet med å koordinere tiltak for å 
tilpasse driftsnivå til rammer er styrt fra 
fagseksjonen. I helse- og omsorgspla-
nen ligger tiltakene som skal bidra til å 
effektivisere og skape en bærekraftig 
utvikling av PLO gjennom å vri ressurser 
fra institusjonsbasert til mer hjem-
mebaserte tjenester. Videre etablere 
døgnbemmannet bofellesskap som har 
manglet i omsorgstrappen. Det må job-
bes videre med tiltakene i 2014. 

Tjenesteområdet har redusere tjeneste-
tilbudet, gjennomført strukturelle end-
ringer og personellmessige innskrenk-
ninger i 2013 for å tilpasse driften til 
vedtatte rammer. I perioden januar til juli 
ble følgende tiltak effektuert: ikke for-
nyet avtale med Ellingsgården «Grønn 
omsorg», redusert ett årsverk ved 
Rosestua, avvikling av to lederstillinger, 
reduksjon dagsenter ved Kirkebakken 
og overføring av denne til Glomstua og 
Bergmo, opphør av ordning med fradrag 
for boutgifter ved vedtak om langtids-
plass i institusjon.

Samhandlingsreformen  
Innføring av samhandlingsreformen 
startet i 2012 og skal være helt gjen-
nomført innen fire år. Målet med 
samhandlingsreformen er å få et bedre 
og mer helhetlig helsetilbud. Samhand-
lingsreformen er en retningsreform med 
følgende fokus
• viser vei fremover og gir helse- 

tjenesten ny retning
• forebygge fremfor bare å reparere
• tidlig innsats fremfor sen innsats 
• få ulike ledd i helsetjenesten til å 

jobbe bedre sammen
• flytte tjenester nærmere der folk bor
• flere oppgaver og penger til kommu-

nene og som skal utføre tjenestene. 
• samle spesialiserte og sterke fag-

miljøer
• bedre for pasientene - sterkere  

brukermedvirkning

Nasjonal helsekonferanse for samhand-
lingsreformen i januar 2014 oppsum-
merer utviklingen i kommunene så langt 
som i hovedsak positive: 

Det er inngått samarbeidsavtaler mel-
lom kommunen og helseforetakene, og 
samarbeidet mellom partene er forbe-
dret. Kommunene er i god gang med å 
opprette døgnplasser for øyeblikkelig-
hjelp tilbud.

Det har vært en reduksjon i antall 
utskrivningsklare pasienter som blir 
liggende på sykehuset, men antall reinn-

leggelser har økt. 

Reformen har så langt også styrket 
både tjenestetilbudet og kompetansen i 
kommunene.

Kommunal medfinansiering (KMF) av 
sykehustjenester
Det er sett på bakenforliggende årsaker 
til at så mange kommuner går med 
underskudd på KMF. Rapporten viser 
at økt aktivitet og ledig kapasitet i 
helseforetaket gir økte utgifter for kom-
munene, og en del av vertskommunene 
for sykehus merker dette spesielt godt.  
Også Molde kommune. Med i utfor-
dringsbildet er også at størsteparten av 
aktivitetsøkningen står helseforetaket 
selv for, og ligger utenfor kommunenes 
kontroll og påvirkning.

Veksten i kommunenes frie inntekter 
fastsettes uavhengig av aktivitets-
utviklingen i sykehusene. I 2012 ble 
kommunene underfinansiert med om 
lag 150 mill. kroner. Denne underfinan-
sieringen drar kommunene med seg i 
årene fremover. Selv om det ble lagt 
opp til 2 pst. økning i sykehusforbruket 
i 2013, var det forutsatt om lag nullvekst 
i aktiviteten som omfattes av kommu-
nal medfinansiering. Nullvekstanslaget 
må ses i sammenheng med at det er 
forutsatt at kommunal øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold isolert sett vil redusere 
behovet for medfinansiering med om 
lag 80 mill. kroner, noe kommunene 
også er trukket for. Molde kommune er 
ikke i gang med dette tilbudet enda. I 
statsbudsjettet er prognosen for 2013 
at utgiftene vil bli om lag 40 mill. kroner 
høyere enn lagt til grunn. Under nasjonal 
helsekonferanse i januar i år, signaliserer 
imidlertid helseministeren at dagens 
finansieringsordning vil bli avviklet. Det 
er ikke avgjort hvordan dagens ordning 
skal erstattes.

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Undersøkelser viser at 3 av 4 kommuner 
har inngått interkommunale samarbeid 
ved etablering av øyeblikkelig hjelp 
døgntilbud. Begrunnelsene for det er 
økonomiske og ressursmessige årsaker, 
i tillegg til ønske om robuste tilbud og 
fagmiljø. Molde kommune har under 
planlegging oppretting av 4 plasser i 
2014. Nabokommuner er invitert inn til 
et samarbeid med etablering av inntil 6 
døgnplasser ved Kirkebakken helsehus.

Rehabilitering
Rehabilitering er et felt der statlige for-
skrifter og rapporter er utydelige på hva 
som er spesialisert rehabilitering og hva 
som er kommunalt ansvar. Ny regjering 
har varslet økt fokus på rehabilitering.

Hverdagsrehabilitering i hjemmet setter 
fokus på «hva er viktigst for deg» og 
skal bidra til økt egenmestring i hverda-
gen, sikre sterkere brukermedvirkning, 
gi tidlig innsats og dermed bidra til å 

forebygge fremfor bare å reparere. Mol-
de kommune deltar i nasjonalt lærings-
nettverk for forbedring av pasientforløp 
i kommunen, der hverdagsrehabilitering 
er et av hovedelementene. 

Velferdsteknologi
Utvikling av velferdsteknologi innenfor 
pleie og omsorgssektoren skal være 
et supplement til kommunalt omsorgs-
tilbud og gi innbyggere større frihet 
og mulighet til å mestre hverdagen og 
kunne leve det gode liv. Velferdstekno-
logi har eksistert i mange år allerede, og 
finnes som trygghetsalarmer, elektriske 
rullestoler, komfyrvakt, omgivelseskon-
troll i bolig osv. Det er imidlertid nød-
vendig å videreutvikle teknologien, ikke 
minst som følge av at de fleste ønsker å 
bo lengst mulig i eget hjem, eller i eget 
liv. Molde kommune har på utprøving 
bruk av sporingsteknologi for demente.

Psykisk helse og rus
Forskningsrapport fra Sintef om sam-
arbeid mellom kommunale tjenester 
og spesialisthelsetjenesten innenfor 
psykisk helse og rusarbeid viser at det 
kun er 7 pst. av pasientene i psykisk 
helsevern som er utskrivningsklare og 
venter på et kommunalt tilbud. Årsaken 
oppgis å være mangel på kommunalt 
botilbud. For mange er også evnen til å 
bo en utfordring. Dette er alvorlig syke 
pasienter som trenger omfattende tilbud 
i kommunene i tillegg til omsorgsboliger 
med bemanning og tilsyn. Tett samar-
beid mellom kommunene og spesialist-
helsetjenesten er nødvendig for å gi et 
godt tilbud til disse pasientene. 

Utviklingspotensialet ligger i området 
mellom tjenestenivåene. Molde kom-
mune har under arbeid et prosjekt som 
skal identifisere samhandlingsmodeller 
inne rus og psykisk helse for å gi et best 
mulig sømløst forløp mellom helsenivå-
ene, samt å finne en modell som samler 
og koordinerer det kommunale fagom-
rådet rus og psykisk helse på en bedre 
måte. Videre jobbes det systematisk i 
samarbeid med Husbanken, gjennom 
boligsosialt program, som i tillegg til den 
fysiske boligen også har et sterkt fokus 
på innholdstjenestene som er nødven-
dig for å kunne opparbeide og forbedre 
boevnen.

Kompetanse
KS og kunnskapssenteret har i høst 
invitert kommunene til å delta i na-
sjonalt læringsnettverk for helhetlige, 
koordinerte og trygge pasientforløp i 
kommunene. Satsingen er forankret i 
kvalitetsavtalen mellom HOD og KS, og 
er et virkemiddel for å møte hovedut-
fordringene i samhandlingsreformen: 
bedre koordinering av tjenestene, økt 
helsefremmende innsats for å begrense 
og forebygge sykdom, og utvikling av 
bærekraftige tjenester for å møte den 
demografiske utviklingen. I stedet for 

standardiserte diagnoserelaterte forløp, 
er fokuset på hva den enkelte pasient 
trenger og ikke hva som er i veien. Fra 
Møre og Romsdal deltar Molde kom-
mune.

IKT-meldingsutveksling
Det har vært lagt ned betydelig innsats i 
2013 for å kunne kommunisere gjennom 
elektroniske meldinger mellom helsefor-
etak, pleie og omsorg og legekontorene 
i kommunen. Flere enheter utenom 
helse og pleie og omsorg har i løpet av 
året tatt i bruk elektronisk pasientjour-
nal, eksempelvis ressurstjenesten. Det 
gjenstår fortsatt noe arbeid før legekon-
torene kan sende og motta pleie- og 
omsorgsmeldinger. 

Institusjon  
Sykehjem
Det er i 2013 gjort en omfattende 
strukturendring og spesialisering innen 
sykehjemsdriften i tråd med helse- og 
omsorgsplanen.  

Kirkebakken omsorgssenter. Institusjon 
med 56 plasser for korttidsopphold og 
rehabilitering. Institusjonen har benev-
nelsen helsehus, og rommer også Kirke-
bakken legesenter. Arbeidet med å flytte 
interkommunal legevakt til helsehuset 
har startet, og kommunens døgnplasser 
for øyeblikkelig hjelp skal etableres her.

Råkhaugen omsorgssenter. Frem til 
september rommet Råkhaugen det som 
var tiltenkt utvikling av lokalmedisinsk 
senter med blant annet legekontor 
og rehabiliteringsavdeling. Som følge 
av helse- og omsorgsplanen ble dette 
tilbudet flyttet til Kirkebakken helsehus. 
Råkhaugen skal være kommunens kom-
petansesenter for demensomsorg. Per. 
31. desember var det 24 langtidsplasser 
for personer med demenssykdom i byg-
get. Fortsatt er det 10 plasser igjen ved 
Glomstua, men disse kan ikke flyttes før 
krisesenteret har fått alternative lokaler 
til sin drift. Krisesenteret benytter loka-
lene i underetasjen som er tilrettelagt 
for demente med utfordrende adferd. 
Omsorgssenteret har også eget dagsen-
ter for hjemmeboende demente. 

Bergmo omsorgssenter. Institusjon med 
47 langtidsplasser.

Glomstua omsorgssenter. Institusjon 
med 54 langtidsplasser. Reduserte med 
1 plass ved omgjøring til ren langtidsin-
stitusjon som følge av trippelromspro-
blematikken i 2013.

Røbekk omsorgssenter. Institusjon med 
24 langtidsplasser. Bygget planlegges 
avviklet som sykeheim når tjenesteom-
råde skal avvikle 16 plasser for å kunne 
bygge opp hjemmebaserte tjenester i 
tråd med vedtatt plan. 

Kleive omsorgssenter. Institusjon med 
24 langtidsplasser 

Skåla omsorgssenter. Institusjon med 
17 langtidsplasser. Økt med en plass 
som følge av at Glomstua måtte redu-
sere. Det ble tatt i bruk krise/velvære 
rom som var tilrettelagt som ordinært 
beboerrom. 

Kjøkken
Glomstua, Bergmo og Kleive omsorgs-
senter har institusjonskjøkken. De 
produserer mat til eget distrikt, inkludert 
hjemmeboende. I tillegg produserer 
Glomstua mat til Kirkebakken og Råk-
haugen, Bergmo til Røbekk og Kleive til 
Skåla omsorgssenter.

Vaskeri
Fire av omsorgssentrene har vaskeri 
som leverer tjenester til sentrene og 
hjemmeboende i de ulike distriktene.

Hjemmebaserte tjenester
For å løse de lovpålagte oppgavene, 
er kommunen forpliktet til å sørge for 
følgende deltjenester:

Hjemmesykepleie
Hjemmesykepleie er et heldøgns 
tilbud til alle aldersgrupper som trenger 
behandling eller pleie og omsorg i 
hjemmet, både av fysisk og psykisk 
art. For best mulig å styrke brukerens 
deltagelse og egenomsorg, skal hjem-
mesykepleiens tilbud også omfatte tiltak 
for nødvendig informasjon, støtte og vei-
ledning. Helse- og omsorgsplan har som 
mål å styrke hjemmebasert tjeneste, og 
i 2013 ble det bevilget 5 nye stillinger. 

Prosjektstilling som kreftkoordinator 
har hatt en svært positiv effekt i hjem-
metjenesten. Personer som er ram-
met av kreftsykdom og deres familier 
har fått en person som skal bidra til å 
gjøre hverdagen enklere, ved å tilby råd 
og veiledning og som kan koordinere 
samhandling mellom viktige aktører 
rundt pasienten. Dette er oppgaver som 
ordinær hjemmesykepleie har proble-
mer med å kunne prioritere. Prosjektstil-
lingen er også med å heve kompetan-
sen blant andre ansatte i tjenesten på 
området omsorg ved livets slutt. 

Det har over flere år vært gap mellom 
mengde oppdrag og tilgjengelig ressurs 
til å utføre oppgavene. I forbindelse med 
helse- og omsorgsplan er det i 2013 
startet en gjennomgang av organiserin-
gen av hjemmetjenesten, med fokus på 
best mulig utnyttelse av kompetanse 
og ressurs i sentrumsdistriktene. Dette 
for å kunne gi brukere av tjenestene et 
likeverdig tilbud.

Spesielt tilrettelagte tiltak i hjemmet
Dette omfatter hjemmeboende tjeneste-
mottakere med personlige assistenter 
eller døgnbemanning.

Nattpatrulje
Kommunenes heldøgnstilbud i hjemme-
baserte tjenester er ivaretatt ved at det 
er opprettet en egen nattpatrulje. Denne 
er operativ mellom klokken 22:15 og 
07:45 alle dager og er administrativt lagt 
til Kirkebakken omsorgssenter. Arbeids-
området er hele kommunen unntatt 
Sekken. I praksis viser det seg at tjenes-
temottakere i kommunens ytterkanter 
ikke får like godt tilbud fra nattpatruljen 
som tjenestemottakere i bydistriktene. 
Dette skyldes manglende kapasitet. 
Nattpatruljen har, i tillegg til ordinær 
hjemmesykepleie, også beredskaps-
funksjon for trygghetsalarmer på natt. I 
2013 er det gjort et forberedende arbeid 
med å administrativt dele denne mellom 
Glomstua og Bergmo omsorgssenter. 
Tjenesten vil bli styrket med en person 
for å kunne håndtere oppdrag på Skåla 
og Kleive. Strukturendringer ble iverksatt 
fra januar 2014.

Helsestasjon for eldre
Helsestasjonens oppgaver er å drive 
forebyggende og helsefremmende 
arbeid, og er et sted å henvende seg 
når det oppstår et behov for rådgiving 
og veiledning. Helsestasjonen har en 
sykepleier ansatt i 20,0 pst. stilling. 

Dagtilbud for eldre, og personer med 
demens
Dagtilbudet innenfor pleie- og om-
sorgstjenesten har hvert sitt omsorgs-
senter som geografisk utgangspunkt. 
Dagtilbudet har som hovedmålsetting 
overfor brukergruppen å ta vare på arv 
og kultur, aktivisering, samt det sosiale 
fellesskapet. Overfor den enkelte bruker 
har dagtilbudet følgende målsettinger:

• Gi et målrettet tilbud ut ifra et individu-
elt kartlagt behov. 

• Øke mestring av dagliglivets gjøremål. 
• Skape trygghet og forutsigbarhet for 

den enkelte og pårørende.

Det driftes 60 dagplasser for eldre fem 
dager i uken. I tillegg driftes det 15 
dagplasser for personer med demens 
seks dager i uken med utvidet åpnings-
tid på hverdager to dager i uken, samt 
lørdager. Dagtilbudet for personer med 
demens er et felles tilbud for hele Molde 
kommune og er lokalisert på Råkhaugen 
omsorgssenter. Grunnet store distanser 
og individuelle behov, er det i tillegg 
opprettet plasser for personer med 
demens ved dagsentrene ved Kleive om-
sorgssenter to dager per uke samt Skåla 
omsorgssenter én dag per uke.

Dagtilbud for personer med  
psykisk sykdom
• Rosestua ved Kirkebakken omsorgs-

senter driftes med inntil 15 plasser per 
dag, fem dager i uken.

• Ellingsgården «Grønn omsorg» ble 
avviklet fra 1. august 2013.
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Boliger
Omsorgsboliger
Omsorgsbolig er en fellesbetegnelse på 
boliger som er tilrettelagt for omfattende 
pleie og omsorg utenfor institusjon. En 
omsorgsbolig er beboers eget hjem og 
skal være fysisk tilrettelagt slik at beboer 
etter behov skal kunne motta heldøgns 
pleie og omsorg livet ut. Omsorgsboli-
ger er primært tenkt som et tilbud for 
eldre, men også yngre med omfattende 
behov for pleie- og omsorgstjenester 
kan ha behov for godt tilrettelagte 
boliger.

Bofellesskap
Pleie- og omsorgstjenesten drifter fem 
bofellesskap med tilbud til ulike bruker-
grupper.

• Godfred Lies plass1 har tre bofelles-
skap med til sammen 15 boenheter

• Råkhaugen bofellesskap, åtte boen-
heter

• Tollero bofellesskap, seks boenheter 
innen psykiatri

• Glomstua bofellesskap, fire boenheter 
innen psykiatri

Hjemmetjenestene står for driften 
av bofellesskapene med varierende 

bemanningstid. Glomstua bofellesskap 
har heldøgns bemanning med eget per-
sonale. I forbindelse med gjennomføring 
av helse- og omsorgsplanen planlegges 
det etablering av døgnbemannet bofel-
leskap i Godfred Lies plass1. Tiltaket vil 
gi 22 døgnplasser. Tiltaket iverksettes i 
2014.

Hjelpemiddelforvaltning
Hjelpemiddelforvaltningen er organisato-
risk lagt til Kirkebakken omsorgssenter, 
men har tilholdssted på Råkhaugen. Tje-
nesten ivaretar det kommunale ansvaret 
for formidling, reparasjon og montering 
av hjelpemidler.

Økonomi: Pleie og omsorgsområdet 
hadde et merforbruk på kr. 15.729.468,-. 
Institusjonsdriften ved omsorgsenhete-
ne fikk et merforbruk på 8,4 mill. kroner. 
Samtidig er det på sentralt fagområde 
en merinntekt fra oppholdsbetaling for 
institusjonsopphold med 5,4 mill. kro-
ner. Anslagsvis 2,9 mill. kroner av dette 
ajourføring av beboeres inntektsjusterin-
ger for 2012 og 2013. Resterende 2,5 
mill. kroner skyldes økte inntekter som 
følge av overbelegg og korttidsopphold. 
Institusjonsdriften fikk dermed netto et 
merforbruk på 3,0 mill. kroner. Kirke-
bakken omsorgssenter har hatt størst 
overbelegg, og har måttet ta inn ekstra 
bemanning for å ta hånd om pasientene. 
De andre institusjonene har leid inn 
ekstra bemanning i mer varierende grad. 

Utgifter til aktiviserings- og service-
tjenester, samt diagnose og rehabili-
tering ved omsorgsenhetene fikk et 
merforbruk på 0,4 mill. kroner. Kjøp av 
interkommunale tjenester fikk et mer-
forbruk på 0,3 mill. kroner, mens utgifter 
til omsorgslønn fikk et mindreforbruk på 
0,2 mill. kroner. Medfinansieringsord-
ningen fikk et merforbruk på 0,3 mill. 
kroner selv om innbetalte a konto-beløp 
ble redusert ved slutten av året. I bestil-
lingen til institusjonene har det vært lagt 
til grunn drift av 246 heldøgnsplasser. 
Dette tilsvarer 89.790 liggedøgn. I 2013 
har det jevnt over vært et overbelegg 
tilsvarende 11 pasienter noe som har 
gitt en merproduksjon på 4.015 lig-
gedøgn ved sykehjemmene. Samtidig 
som kommunen har hatt økte utgifter 
og merforbruk til egen institusjonsdrift, 
har utgiftene til betaling for utskrivnings-
klare pasienter i sykehus gått ned fra 
8,0 mill. kroner i 2012 til 4,7 mill. kroner 
i 2013. I 2012 betalte kommunen for 

1.940 liggedøgn på sykehus. i 2013 har 
kommunen betalt for 1.140, en nedgang 
på 800 døgn. Til tross for en reduksjon 
i antall liggedøgn ble det et merforbruk 
0,7 mill. kroner på utgifter til utskriv-
ningsklare pasienter. I 2013 mottok 
kommunen 1.100 24-timers meldinger, 
mot 825 slike meldinger i 2012, noe 
som utgjør en økning på 275 meldinger. 
Slike meldinger gjelder pasienter som 
skrives ut fra sykehuset med behov for 
økt bistand fra kommunens tjenesteap-
parat.

Tjenester til hjemmeboende ved om-
sorgsenhetene fikk et merforbruk på 5,3 
mill. kroner. Det er en økning i utgifter 
til ressurskrevende tjenestemottakere. 
særlig har økningene vært stor hos 
gruppen over 67 år. I 2012 kostet denne 
gruppen tjenestemottakere kommunen 
20,7 mill. kroner. I 2013 ser det ut til at 
utgiftene vil ligge på 28,1 mill. kroner. 
Korrigert for lønnsvekst 2012 og ram-
mekorrigeringer ved budsjettrevisjoner 
i 2013, er utgiftsøkningen til ressurs-
krevende tjenester i hjemmet økt med 
3,6 mill. kroner. Omsorgsenhetene 
rapporterer også et betydelig omfang av 
ekstrabemanning for å utføre vedtak om 
nødvendig helsehjelp.

Manglende gjennomførte effektivi-
seringstiltak for tilpassing av driften 
til vedtatte rammereduksjoner ga et 
merforbruk på 5,8 mill. kroner. I 2013 
ble det gjennomført effektiviseringstiltak 
tilsvarende 3,5 mill. kroner. 

På grunn av store utfordringer med å 
finne gode og bærekraftige løsninger på 
den økonomiske utfordringen som lå i 
budsjett og økonomiplanen, ble det be-
sluttet at effektiviseringstiltakene skulle 
finne sin løsning i den nye helse- og 

omsorgsplanen. Planen med tilhørende 
tiltaksdel ble vedtatt i juni 2013 og 
gjennomføring startet opp høsten 2013, 
med spesialisering av sykehjemmene, 
planlegging av etablering av døgnbe-
mannet bo-felleskap og styrking av 
hjemmebaserte tjenester. Dette var helt 
nødvendige tiltak for å kunne ta ut øko-
nomisk effekt ved å vri tjenestene fra 
institusjon til hjemmebaserte tjenester. 
I en overgangsperiode vil utgiftene øke 
før planen får full økonomisk effekt. 

Sykefravær: Pleie- og omsorgsområdet 
hadde et sykefravær på 9,6 pst. i 2013. 
Dette er en liten økning i fraværet siden 
2012. Det er langtidsfraværet relatert 
til svangerskap, planlagte operasjoner 
og belastningslidelser, som har økt 
noe, mens korttidsfraværet går ned. 
Alle enhetene følger tett opp de som 
er sykemeldt gjennom IA-ordningen og 
har et godt samarbeid med lokale AMU. 
Fleksible arbeidstidsordninger er et av 
tiltakene som nå utbreddes i tjeneste-
området, og som en har forventninger til 
skal ha en positiv innvirkning.

Medarbeidere: Siste medarbeiderunder-
søkelse viser at pleie og omsorgsenhe-
tene skårer i gjennomsnitt 4,5 innenfor 
både institusjon og hjemmebasert tje-
neste. Stolthet over egen arbeidsplass 
og samarbeid og trivsel med kollegaer 
oppnår høyest skår. Utfordringene lig-
ger i faglig og personlig utvikling, samt 
fysiske arbeidsforhold. Resultatene av 
undersøkelsen er forelagt de ansatte og 
det jobbes med forbedringer gjennom 
tiltaksplan for det enkelte omsorgs-
senter. 

Brukere: Ingen målinger siden 2008.

Balansert avviksforklaring 

Fagområdets økonomiske forutsetninger 
og tilpasning av tjenestetilbudet vil være 
hovedutfordringen i årene fremover. 

Gjennom tiltaksdelen i helse- og om-
sorgsplanen skal tjenesteområdet sikre 
en bærekraftig utvikling av tjenestene i 
tråd med behovet i befolkningen, demo-
grafisk utvikling og kommunens økono-
miske situasjon. Spesielt sistnevnte vil 
bli en stor utfordring siden tjenesteom-
rådets rammetrekk skal finne sin løsning 
i planen og gjennomføring av tiltakene 
vil kreve finansiering av pukkelkostnader 
før en vil se effekten av for eksempel re-
dusert trykk på sykehjemsplasser som 
følge av etablering av døgnbemannet 
bofelleskap samt styrking og struktur-
endring i hjemmebaserte tjenester. Det 
er også behov for å legge om arbeids-
metode og fokus i tjenesteutøvelsen fra 

«hva kan jeg gjøre for deg» til «hva er 
viktigst for deg». I dette ligges det vekt 
på å styrke iboende ressurser og trene 
på funksjoner som har potensiale til at 
tjenestemottaker kan ivareta egenom-
sorg uten bistand fra tjenesteapparatet. 

Kommunen må jobbe videre med 
tilpasninger i tråd med samhandlingsre-
formen, der prinsippet er å sikre innbyg-
gerne rett behandling til rett tid på rett 
nivå. I dette ligger at kommunen må ta 
over flere oppgaver som i dag ivaretas 
av spesialisthelsetjenesten. Nedbygging 
av rehabiliteringstilbud i helseforetakene 
og raskere melding om utskrivningsklare 
pasienter, som er på et tidligere tids-
punkt i behandlingsforløpet, medfører 
større behov for medisinsk oppfølging 
både i hjemmet og i institusjonene. 
Dette utfordrer kommunen både på 

kapasitet, kompetanse og økonomi. 

Å spå hva fremtiden ellers vil gi av ut-
fordringer er vanskelig, men kommunen 
må henge med i utvikling av fag, tjenes-
tetilbud og de føringer som nasjonale 
myndigheter legger for fagområdet.  

Gjennom arbeidet med kommunepla-
nens arealdel må det hentes ut gode 
framskrivinger når det gjelder demografi 
slik at fremtidig boligbygging og inn-
holdstjenester blir best mulig tilpasset 
tjenestemottakers behov. 

Å kunne ta i bruk velferdsteknologi som 
supplement til det å motta nødvendig 
helsehjelp for å kunne leve lengst mulig 
i eget liv, og oppleve livskvalitet blir 
også en viktig oppgave å løse i tiden 
framover. 

Fremtidige utfordringer 
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Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene, 
inkludert avskrivinger, etter at driftsinn-
tektene er trukket fra. Netto driftsut-
gifter må dekkes av de frie inntektene. 
Indikatoren blir brukt som et mål på 
prioritering i KOSTRA. Indikatoren viser 
netto driftsutgifter for tjenestefunksjo-
nene aktiviserings- og servicetjenester, 
tjenester i institusjon, tjenester til hjem-
meboende samt drift av institusjonslo-
kaler. 

Molde kommune bruker mer av sine 
frie inntekter til pleie- og omsorgsformål 
enn de grupper kommunen sammenlig-

ner seg med. I 2013 har kommunen en 
reduksjon på 1,0 pst. som er lik endring 
for landet utenom Oslo, mens kommu-
negruppe 13 fikk en reduksjon på 0,6 
pst. 

Nedgangen i indikatoren i 2011 skyldes i 
all hovedsak økning i kommunens netto 
driftsutgifter som følge av barnehagere-
formen.

 Pleie- og Tiltak Andre enheter Sum
 omsorgs- funksjons-
 enhetene hemmede
Aktivisering eldre og funksjonshemmede 46,3 35,5 18,2 100,0
Pleie og omsorg, hjelp i institusjon 91,7 9,8 -1,5 100,0
Pleie og omsorg, hjelp i hjemmet 57,2 54,2 -11,4 100,0
Botilbud i institusjon 78,8 - 21,2 100,0

Andre netto driftsutgifter pleie og omsorg 2013 fordelt på funksjon og område, i pst.

35,8  31,2   31,6 30,6
35,5  30,4   30,8 30,2
40,5  34,5   36,8 35,8

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

 2010 2011 2012 2013

 
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i pst. av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern

KOSTRA
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 2010 2011 2012 2013
Antall 80 år og over  1 231   1 252   1 264   1 266 
Mottakere av hjemmehjelp totalt/ 80 år og over 369/239 366/234 378/242 385/239
Gjennomsnittlig tildelte timer hjemmehjelp per uke 1,0 0,9 1,1 1,0
Antall brukere av hjemmesykepleie totalt/80 år og over 861/494 874/517 883/522 892/520
Gjennomsnittlig tildelte timer hjemmesykepleie per uke 4,8 4,8 6,0 5,8
Matombringing antall porsjoner 39 742  42 080  44 840  46 399 
Mottakere av trygghetsalarm 480 498 536 644
Timer tildelt omsorgslønn/antall mottakere 7 410/31 8 414/29 6 885/32 7 293/32 
Dagplasser per dag/brukere per år 60/260 60/- 60/196 58/148
Dagplasser for personer med dementsykdom/antall brukere 15/38 15/- 15/53 15/56
Antall omsorgsboliger med utpekingsrett (Molde Eiendom KF og MOBO) 188 188 188 188
Antall trygdeboliger / andre boliger  med utpekingsrett 66/11 66/11 66/11 66/11
Mottakere av ressurskrevende tjenester 12 14 11 16
Hjelpemiddelforvaltning – utførte serviceoppdrag 2 579 2 419 2 119 2 003
Utlånte hjelpemidler fra kommunens lager 2 890 2 631 2 379 2 407
Utlån/innlevering fra hjelpemiddelsentralen 4 204/1 385 3 976/1 609 3 698/1 548 3 612/2 630
Antall sykehjem 6 6 7 7
Antall sykehjemsplasser 239 230 230/246 246
Enerom i pst. 96,4 95,2 95,2 87,7
Mottatte søknader fast plass i sykehjem 115 121 158 154
Vedtak faste plasser i sykehjem 73 82 77 118
Antall avslag sykehjemsplass 18 28 34 36

Andre nøkkeltall

Indikatoren viser kommunens drifts-
utgiftene til egen tjenesteproduksjon. 
Utgiftene fordeles på kommunale insti-
tusjonsplasser inkludert barneboliger 
og avlastningsboliger. Indikatoren sier 
dermed noe om kommunens enhets-
kostnad eller produktivitet.  

Diagrammet viser at kommunen de 
siste årene har ligget noe høyere enn 
de andre kommunene i utgiftsnivå per 

kommunal institusjonsplass. Foreløpige 
KOSTRA-tall gir en mindre reduksjon for 
Molde kommune for 2013 og skyldes 
trolig at antall innrapporterte sykehjems-
plasser er økt som følge av stort over-
belegg det siste året. For 2013 havner 
kommunen noe under gjennomsnittet 
for kommunegruppe 13, men fortsatt et 
stykke over gjennomsnittet for landet 
utenom Oslo.

850 214 886 198    995 225    975 280
895 594 933 723 1 002 177 1 037 958
929 598 976 782 1 030 855 1 020 407

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

 2010 2011 2012 2013

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, per kommunal plass, konsern

Institusjon

Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester, konsern

187 973 197 133 214 882 221 185
187 852 197 963 216 140 225 947
207 802 219 815 233 663 259 768

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

 2010 2011 2012 2013

Hjemmetjenester

Indikatoren viser kommunens driftsut-
giftene til egen tjenesteproduksjon per 
mottaker av hjemmetjenester. Indika-
toren viser dermed enhetskostnadene 
eller produktiviteten ved den aktuelle 
tjenesten. 

Etter en forholdsvis jevn økning i årene 
2010 til 2012 har Molde kommune 
nesten fordoblet økningen i 2013. 
Utgiftsøkningen for Molde kommune i 

2013 er også vesentlig høyere enn hos 
de grupper en sammenligner seg med. 
En forklaring til økningen i 2013 er opp-
start av ny samlokalisert bolig hos tiltak 
funksjonshemmede og økte utgifter 
til ressurskrevende tjenester. Molde 
kommune mottar statlig refusjon for res-
surskrevende tjenester, men indikatoren 
tar ikke hensyn til slikt tilskudd. 

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
 Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Prioritering         
Plasser i institusjon i pst. av mottakere av pleie- og omsorgstjenester 21,9 22,2 23,5 16,9 16,9 16,8 18,0 18,0 17,9
Dekningsgrader         
Plasser i institusjon i pst. av innbyggere 80 år og over 18,3 19,1 20,9 16,5 16,6 16,5 18,3 18,5 18,5
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon 6,3 6,4 6,1 5,1 5,1 4,8 5,8 5,6 5,3
Andre nøkkeltall        
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens 14,3 13,8 13,0 25,2 23,4 23,3 24,9 23,4 23,7
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering 1,7 3,3 3,1 5,2 6,2 7,7 5,3 5,8 7,9
Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter, konsern 12,5 11,9 13,6 13,8 13,5 13,7 14,3 13,8 14,1

Nøkkeltall institusjoner eldre og funksjonshemmede, konsern

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
 Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Dekningsgrad         
Mottakere av hjemmetjenester, per 1.000 innbyggere 80 år og over 298 306 303 329 323 321 345 340 339
Produktivitet/enhetskostnader         
Brukerbetaling, praktisk bistand, i pst. av korrigerte brutto driftsutgifter 0,7 0,6 0,6 1,3 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4
Andel hjemmeboere med høy timeinnsats 9,3 9,0 9,9 6,0 6,3 6,7 6,1 6,3 6,5
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over 6,6 6,3 7,3 12,7 12,8 13,2 11,8 12,1 12,4

Nøkkeltall hjemmetjenesten, konsern
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Tiltak funksjonshemmede

Nøkkeltall 2010 2011 2012 2013
Brukere botjenesten 57 58 59 64
Barneboliger 5 3 3 3
Avlastingsplasser 6 6 6 6
Antall brukere av avlastningstjenesten 20 21 16 14
Antall brukere med privat avlastning 17 17 23 21
Antall døgn privat avlastning 300 300 400 504
Antall brukere med dagsentertilbud 50 52 50 52
Brukerstyrt personlig assistanse 3 5 5 5
Antall timer brukerstyrt personlig assistanse 7 677 17 213 18 977 15 274
Vedtak støttekontakt 51 60 66 82
Utbetalte timer støttekontakt 5 090 6 780 7 458 7 392
Vedtak omsorgslønn  46 47 48 50
Utbetalte timer omsorgslønn 12 521 14 472 12 834 10 368
Antall forebyggende tiltak 2 0 3 1
Antall ressurskrevende tjenester 23 29 30 35
Antall vedtak i forhold til tvang og makt 30 31 43 42
Antall dispensasjoner fra Fylkesmannen 157 130 90 116
Antall samlokaliserte boliger 6 7 7 8
Antall utviklingshemmede under 16 år 17 17 14 15
Antall utviklingshemmede over 16 år 76 73 75 77
Antall brukere med andre diagnoser* 40 42 46 60
Antall brukere i alt 133 132 135 152

Andre nøkkeltall

7%

62%

31%

97%

1%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  252 166,76
2012  238 162,63
2011  231 157,82
2010  201 141,56

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  134 517 134 234 -283
2012  123 296 123 527 231
2011  113 094 111 686 -1 408
2010  100 307 96 152 -4 155

enhetsleder
Bente Hegdal

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  1,1 % 1,5 % 9,9 % 12,5 %
2012  1,4 % 2,5 % 11,4 % 15,3 %
2011  1,3 % 2,7 % 11,5 % 15,5 %
2010  1,4 % 3,0 % 10,5 % 14,9 %

Driftsutgifter/driftsinntekter     (mill. kr.)

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

2011 2012 2013 Budsjett
2014

128 -15 138 -15 148 -14 149 -9

2%

Botjenesten
Tjenesten yter omsorg, opplæring og 
praktisk bistand til voksne utviklings-
hemmede. Totalt 64 voksne personer 
mottar tjenester i eget hjem. Tiltak 
funksjonshemmede drifter også tre 
barneboliger. Én av disse driftes for bar-
nevernet/BUF-etat. Til sammen benyttes 
279 ansatte fordelt på 165,27 årsverk til 
disse tjenestene.

Enen dagsenter
Tilbudet er variert med hovedvekt på 
tilrettelagte arbeidsoppgaver eller annen 
form for aktivitet. Tilbud gis til 52 voksne 
utviklingshemmede. Dagsenteret har 13 
ansatte fordelt på 10,6 årsverk, inklusive 
vaktmester, renholder og merkantilt 
personell. Etterspørselen etter plass ved 
dagsenteret er stor og all kapasitet er 
utnyttet.

Avlastningstjenesten
Avlastningstjenesten gir tilbud i form av 
opphold i avlastningsbolig for kortere 
eller lengre tidsrom. Tilbudet er for bru-
kere som bor i foreldrehjemmet og skal 
primært være avlastning for pårørende 
med tyngende omsorgsbyrde. Det er 6 
døgnplasser fordelt på 14 brukere. Av-
lastningstjenesten har 28 ansatte fordelt 
på 16,35 årsverk.

Andre tiltak
Tjenester som omsorgslønn, støt-
tekontakt og privat avlastning ligger 
også til enheten. Brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA) ytes til 5 brukere. Det 
gis også tilbud til 60 brukere med andre 
diagnoser enn utviklingshemming der-
som brukeren er under 18 år. Tjenesten 
administreres av 0,5 årsverk.

Tjenester og oppgaver

Økonomi: Enheten hadde et merforbruk 
på kr. 283.269,-.  

Merforbruket skyldes i hovedsak at det 
ikke har vært mulig å gjennomføre effek-
tiviseringstiltak som planlagt. Dette førte 
til et negativt avvik på 1,3 mill. kroner.

Mindreforbruk på kjøp av eksterne 
tjenester reduserer merforbruket med 
1,2 mill. kroner.  Det er mottatt refusjo-
ner fra leverandører for redusert utført 
tjeneste i 2013. Til tross for store avvik 
på noen av driftsenhetene og mellom de 
ulike lønnsartene, ble det totale merfor-
bruket på lønnsutgifter 0,2 mill. kroner. 
Avviket er knyttet til økte lønnsutgifter 
der spesielt to av driftsenhetene har hatt 
en krevende drift i 2013.

Sykefravær: Enheten hadde et samlet 
sykefravær på 12,5 pst. i 2013. Syke-
fraværet er høyt, men enheten har fått 
positive resultater fra det arbeidet som 

er lagt ned for å redusere fraværet. I 
samarbeid med personalavdelingen, 
bedriftshelsetjenesten, ekstern kompe-
tanse og NAV har det vært arbeidet un-
der prosjektet «Sammen om en bedre 
kommune». Enheten har hatt stort fokus 
på mønsteransatte, fravær under ferie-
avvikling og arbeidsfellesskapet forøvrig. 
Det har også vært tettere oppfølging av 
ansatte med ulike kroniske plager. Det 
er større fokus på helsekrav, og forvent-
ninger til hva som kreves for å kunne 
utføre oppgavene i enheten, formidles 
med stor tydelighet.

Medarbeidere: Generelt kan det sies at 
enheten opplever å ha et godt arbeids-
miljø med stor trivsel. De årlige psyko-
sosiale undersøkelsene bekrefter dette. 

Brukere: Enheten gjennomfører bruker-
undersøkelse blant verger for brukere 
av botjenesten hvert annet år. Siste 
undersøkelse var i 2012.

Balansert avviksforklaring

Fremtidige utfordringer
Det er fortsatt utfordrende med stor 
søknadsmasse på de ulike tjenes-
tene som ligger til enheten. Spesielt 
botjenester og barneboliger er utgifts-
krevende tiltak. Også avlastningen har 
merkbart støtte påtrykk, ofte av brukere 
som mangler diagnosen utviklingshem-
met. 

Enen dagsenter venter fortsatt på 
renovering av bygget. All kapasitet er 

utnyttet og det må arbeides kreativt for 
å skaffe arbeidsoppdrag og aktiviteter 
utenfor selve bygget.

Enheten deltar i prosjektet «Sammen 
om en bedre kommune». Temaet for 
enheten er knyttet til sykefraværsarbeid 
da det høye fraværet vårt utfordrer kvali-
teten i tjenesteytingen.

Når det gjelder kompetanse har 
enheten fortsatt mange ansatte uten 

formell kompetanse. Dette er spesielt 
utfordrende ved bruk av tvang og makt 
ovenfor enkelte brukere.

Enheten arbeider målrettet med alterna-
tive turnusmodeller og uønsket deltid.

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Tjenesteleverandør     
- Brukerundersøkelse 4,5 4,1 - 4,2 -
- Andel uønsket deltid 0 - - - 9,0
- Andel formell utdanning 99,0 - - - 64,3
Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 14,9 % 15,5 % 15,3 % 12,5 %
- Medarbeidertilfredshet 4,5 4,5 - 4,6 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0% -4,3 % -1,3 % 0,2 % 0,2 %

H
el

se
 o

g 
om

so
rg

H
else og om

sorg

* Antall brukere med andre diagnoser enn utviklingshemming har økt hos enheten i 2013. Dette er brukere 
med ulike diagnoser og et omfattende tjenestebehov.



Samarbeid mellom frivilligheten 
og det offentlige har resultert i 
et flott skianlegg. Skaret ski 
-senter er et viktig folkehelse- 
tiltak for hele regionen.

Tilbake til innhold / meny Tilbake til innhold / meny
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Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene, 
inkludert avskrivinger, etter at driftsinn-
tektene er trukket fra. Netto driftsut-
gifter må dekkes av de frie inntektene. 
Indikatoren blir brukt som et mål på 
prioritering i KOSTRA. 

Indikatoren omfatter beredskap mot 
branner og andre ulykker. Selv om netto 
driftsutgifter er uendret de siste to 
årene, har Molde kommune fortsatt noe 
høyere netto driftsutgifter enn sammen-
ligningsgruppene. Mye av forklaringen 

til dette ligger i at kommuner som har 
tettsted med mer enn 20.000 innbyg-
gere, må ha kasernerte vaktlag. Det er 
ikke krav til ytterligere økning i bered-
skapsstyrken før tettstedet passerer 
50.000 innbyggere. Det vil si at gjen-
nomsnittskommunen i kommunegruppe 
13 har samme beredskapsstyrke som 
Molde kommune, men flere innbyggere 
å fordele utgiftene på. Tilsvarende har 
gjennomsnittskommunen i landet ikke 
krav om kasernerte vaktlag.

Te
kn

is
k Teknisk

Enhetens oppgaver og arbeidsområder 
er i hovedsak definert i brann- og eksplo-
sjonsvernloven § 11.

Brannvesenets generelle oppgaver 
• Gjennomføre informasjons- og moti-

vasjonstiltak i kommunen om fare for 
brann, og forebygging av brann.

• Gjennomføre tilsyn, og ulykkes-
forebyggende oppgaver i forbindelse 
med håndtering av farlig stoff og ved 
transport av farlig gods.

• Være innsatsstyrke ved brann, og 
ved andre akutte ulykker der det er 
bestemt med grunnlag i kommunens 
risiko- og sårbarhetsanalyse.

• Etter anmodning yte innsats ved 
brann og ulykker i sjøområder.

• Utføre feiing og tilsyn med fyrings-
anlegg.

Beredskapsavdelingen
Ansvarsområde: Molde, Aukras fast-
landsdel og deler av Fræna. I tillegg har 
seksjonen fagansvar for Aukra, Eide, 

Midsund og Nesset. Avdelingen utfører 
blant annet oppgaver i forbindelse med 
brann, trafikk- og arbeidsulykker og uhell 
på sjø. Brannvesenet er også vertskom-
mune ved akutt forurensing. Avdelingen 
innbefatter også alarmsentralen som 
har Molde som ansvarsområde, samt 
stor satsing på eksterne kurs med egen 
kursansvarlig.

Forebyggende avdeling
Aukra, Eide, Molde, Midsund og Nesset, 
samt delvis Fræna. Hovedoppgaven er 
tilsyn i særskilte brannobjekt, samt å 
drive med informasjonsarbeid. I tillegg 
har det i 2013 vært utført forebyggende 
arbeid for Rauma kommune. Videre 
har avdelingen i 2013 fortsatt arbeidet 
med ny lovpålagt oppgave som er tilsyn 
med farlig stoff. Avdelingen innbefatter 
også feiervesenet som har ansvar for 
Midsund, Molde og Aukra med omtrent 
11.450 piper. I 2013 utførte feiervesenet 
også arbeid i Nesset kommune.

Økonomi: Enheten hadde et merforbruk 
på kr. 1.392.445,-. 

Merforbruket skyldes i stor grad svikt 
i budsjetterte inntekter med 1,0 mill. 
kroner, samt merforbruk på lønnsutgifter 
med 0,4 mill. kroner. Merforbruk på lønn 
skyldes i hovedsak tariffestede tillegg, 
ferievikar og beredskapsgodtgjørelse.  

Det ble i løpet av året satt inn en rekke 
konkrete tiltak for å kompensere for 
den negativ årsprognosen. Det ble blant 
annet lagt opp til vakanse i stillinger når 
det var mulig. Dette ble gjennomført 
med hell på forebyggende avdeling, og 
reduserte avviket noe. En utfordring 
er at produksjon av inntektsbringende 
arbeid også genererer nye utgifter. En 
arbeidsgruppe har vurdert om slike 
utgifter kan reduseres og det er nå gjort 
endringer slik at deler av tjenesten blir 

mer effektiv. Dessverre vil disse endrin-
gene ikke gi noen umiddelbar effekt.

Sykefravær: Enhetens sykefravær i 2013 
var samlet på 5,8 pst. Dette er innenfor 
kommunens målsetting, men høyere 
enn enhetens interne mål som er lavere 
enn 4,0 pst. Sykefraværet økte i 2013 
sammenlignet med de to foregående 
årene. Det ble i løpet av 2013 satt i gang 
tiltak i nært samarbeid med NAV for å 
prøve å oppnå høyere nærvær. Dette 
tiltaket vil fortsette utover i 2014.  

Medarbeidere: Totalt sett, og sammen-
lignet med øvrige enheter var resultatet 
meget godt. Resultatene har vært 
bearbeidet av de ansatte og av lokalt 
AMU. Vedtatte tiltak i AMU ble iverksatt 
og gjennomført i 2013, og vil bli fulgt tett 
opp også i 2014. 

617 610 630 656
589 588 605 625
732 755 814 814

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

 2010 2011 2012 2013

Netto driftsutgifter beredskap,  
per innbygger, konsern

Brann- og redningstjenesten

92%

6%2%

80%
18%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  63 38,36
2012  62 36,93
2011  62 37,41
2010  63 37,68

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  20 225 18 832 -1 393
2012  19 756 18 550 -1 206
2011  19 344 17 934 -1 410
2010  17 214 17 266 52

brannsjef
Alf Magne Smørholm

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  0,9 % 0,9 % 4,1 % 5,8 %
2012  0,7 % 0,7 % 3,0 % 4,4 %
2011  1,0 % 0,5 % 3,5 % 5,0 %
2010  1,0 % 0,6 % 5,1 % 6,7 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

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

2011 2012 2013 Budsjett
2014

32 -13 33 -13 35 -15 34 -15

2%

Brukere: Innen feiling og tilsyn har det 
pågått undersøkelser årene rundt siden 
2009. De ble avsluttet i 2013. I løpet av 
perioden har alle innbyggere som mot-
tar disse tjenestene hatt mulighet til å 
komme med tilbakemeldinger. Mange 
krysser av på «vet ikke» på en del av 
spørsmålene, og det gir grunn til å tro at 
«noe» burde gjøres annerledes. De som 
har gitt en karakter, er stort sett svært 
fornøyde. Resultatene for 2013 ble 5,5 
for tilsyn og 5,4 for feiing. Kommentarer 
som skrives i svarene, inneholder nyt-
tige tilbakemeldinger som blir behandlet 
og vurdert av feierne i faste møter. 
Noen av tilbakemeldingene har ført til 
forbedring av rutiner. 

n teknisk

Tjenester og oppgaver

Balansert avviksforklaring

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Samfunnsutvikler     
- Interkommunalt sammarbeid, branntilsyn 100 - - - 98,4
Tjenesteleverandør     
- Brukerundersøkelse 4,5 5,2 5,1 5,3 5,4
Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 6,7 % 5,0 % 4,4 % 5,8 %
- Medarbeidertilfredshet 4,5 4,7 - 4,6 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 0,3 % -7,9 % -6,5 % -7,4 %

Brannstudien
I desember leverte Direktoratet for 
samfunnssikkerhet- og beredskap den 
såkalte «Brannstudien» til Justis- og 
beredskapsdepartementet. Det er en 
grundig og god rapport med oversikt 
og beskrivelse av dagens situasjon, og 
interessante og til dels banebrytende 
forslag til endringer og forbedringer. 
Molde brann- og redningstjeneste 
solgte i 2013 tjenester til kommunene 
Aukra, Eide, Midsund og Nesset. I 
praksis har kommunene dermed hatt 
felles brannsjef, felles leder forebyg-
gende, felles forebyggende avdeling og 
felles leder beredskap. Behovet for en 
regional samordning og utnyttelse av 
eksisterende ressurser i brannvesenene 

er med dette også tydelig i vårt distrikt. 
Brannstudien må ikke komme i veien 
for en tiltrengt organisasjonsendring i 
vår region. Den bør tvert i mot bli en 
retningsgiver. For at det skal skje er det 
viktig at sentrale myndigheter griper fatt 
i, og legger til rette for endringer som 
beskrevet i rapporten. Det forventes 
at dette vil skje uten at den lokale res-
sursen med deltidsmannskaper, og krav 
til innsatstider på noen som helst måte, 
skal bli svekket.  

Nødnett – TETRA
Stortinget vedtok i 2011 at det skal 
gjennomføres en landsdekkende utbyg-
ging av nytt digitalt nødnett (TETRA). 
I vår region er utbyggingen kommet i 
gang, og forventes ferdig i 2015. Når 

utbyggingen er sluttført, vil kommunene 
måtte påregne betydelig økte utgifter til 
utstyr, drift, vedlikehold og opplæring av 
mannskapene. En stor del av disse ut-
giftene vil komme i form av en abonne-
mentsordning hvor prisene er bestemt 
av Justis- og beredskapsdepartementet. 
Intensjonene med abonnementsord-
ningen er at hver bruker skal betale for 
sin andel av bruken. Da blir det underlig 
at betalingsordningen er per terminal 
(radio), og ikke for faktisk bruk (trafikk 
på nettet). I praksis vil kommunene med 
mange deltidsbrannmannskap dermed 
betale en mye høyere andel enn hen-
holdsvis politi og AMK (helse) for driften 
av nettet.    

Fremtidige utfordringer

Brukerundersøkelse (skala 1-6)

 2010 2011 2012 2013

4,9 5,4

TilsynFeiing

5,0 5,2 5,55,2 5,3 5,4

KOSTRA
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Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene, 
inkludert avskrivinger, etter at driftsinn-
tektene er trukket fra. Netto driftsut-
gifter må dekkes av de frie inntektene. 
Indikatoren blir brukt som et mål på 
prioritering i KOSTRA. 

Denne indikatoren viser at det meste av 
aktiviteten innenfor området er finansi-
ert med gebyrer. Tall for 2013 er ikke rik-
tige i KOSTRA. Det skyldes at foreløpig 
tall i KOSTRA ikke er oppdatert med ny 
funksjonsinndeling. Derfor er ikke tall for 

bygge- og delesaksbehandling med for 
Molde kommune eller andre kommuner 
som har fulgt den nye inndelingen. Det 
forventes at SSB vil løse dette frem mot 
publisering av endelige tall.  

Figuren og tabellen under viser ellers 
at dette er tjenester som i stor grad blir 
finansiert av gebyrinntekter og dermed 
i relativt liten grad krever bruk av frie 
inntekter. 98%

2%

89%11%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  16 14,18
2012  18 15,96
2011  19 16,96
2010  18 16,65

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  -870 1 074 1 944
2012  966 1 096 130
2011  1 305 1 143 -162
2010  2 240 1 805 -435

fungerende enhetsleder 
Tommy Haugan

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  0,6 % 1,5 % 3,5 % 5,6 %
2012  1,5 % 1,2 % 5,7 % 8,4 %
2011  1,3 % 0,7 % 5,9 % 7,9 %
2010  1,5 % 0,9 % 5,0 % 7,4 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

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

2011 2012 2013 Budsjett
2014

11 -10 11 -10 11 -12 12 -11

KOSTRA 

127 105 119 105
106   82   86   79
131 109   89   44

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

 2010 2011 2012 2013

Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh., seksjonering, kart og oppmåling, per innbygger

Byggesak og geodata

Byggesak 
• Byggesaksbehandling og eiendoms-

deling etter plan- og bygningsloven.
• Tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak 

etter plan- og bygningsloven.
• Byggesaksarkiv og ajourhold av  

matrikkelen, B-delen.
• Koordinator for nettverk for bygge-

saksbehandling i Romsdalsregionen, 
og vertskommune for interkommunalt 
tilsynssamarbeid.             

Byggesak behandler årlig rundt 700 søk-
nadspliktige tiltak (bygge- og delingssøk-
nader) etter delegert fullmakt, herunder 
også dispensasjonssøknader, korrigerte 
søknader og klager. Utover dette følges 
ulovlige tiltak opp, tilsyn gjennomføres 
og en betydelig mengde saker utredes 
også for avgjørelse i plan- og utviklings-
utvalget. Aktiviteten i markedet har stor 
betydning for virksomhetens økono-
miske resultater.

Geodata
•   Kart- og oppmålingsforretninger etter 

matrikkelloven.

•   Behandling av saker etter lov om 
eierseksjoner.

•   Behandling av saker om offisiell 
adressering etter matrikkelloven.

•   Eiendomsarkiv og ajourhold av matrik-
kelen, G- og A-delen.

•   Drift og utvikling av kommunens 
kartverk.

•   Salg av eiendomsinformasjon  
(meglerpakken). 

Geodata gjennomfører normalt rundt 
100 kart- og oppmålingsforretninger i 
løpet av året. I tillegg kommer saks-
behandling knyttet til seksjonering og 
adressering. Det selges et betydelig 
antall meglerpakker gjennom året. 
Geodata selger også tjenester til andre 
kommunale avdelinger, enheter og 
foretak. Også for geodata er aktiviteten i 
markedet av stor betydning for virksom-
hetens økonomiske resultat. 

I budsjett og økonomiplan er det bevil-
get egen investeringsramme for større 
prosjekter innen kartområdet. Dette gjør 
at enheten er i stand til å holde kommu-
nens kartverk oppdatert til enhver tid.

Tjenester og oppgaver

Økonomi: Enheten hadde et mindre-
forbruk på kr. 1.944.363,-. Det positive 
avviket har sin årsak i reduserte lønns-
utgifter på 1,1 mill. kroner på grunn av 
vakante stillinger. Dette bidro til en ek-
straordinær arbeidsinnsats som ikke kan 
forventes videreført. I tillegg er det et 
positivt avvik på 0,8 mill. kroner på ulike 
inntektsposter. Deler av dette skyldes at 
gebyrinntekter for store byggeprosjekter 
ble fakturert i 2013.

Sykefravær: Enheten hadde et sykefra-
vær på 5,6 pst. i 2013. Dette er en klar 

forbedring fra tidligere år og innenfor 
kommunens målsetting. Den største 
nedgangen er i langtidsfraværet.  

Medarbeidere: Fra undersøkelsen i 
2012 var utfordringen blant annet syste-
mer for lønns- og arbeidstidsordninger. 
Det er i 2013 gjennomført trivselsfrem-
mende tiltak. 

Brukere: Gjennomført oppbemanning 
vil på sikt bidra til å bedre publikums 
opplevelse av tjenesten.

Balansert avviksforklaring

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Tjenesteleverandør     
- Brukerundersøkelse 4,5 4,1 - - -
Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 7,4 % 7,9 % 8,4 % 5,6 %
- Medarbeidertilfredshet 4,5 4,3 - 4,5 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -24,1 % -14,2 % 11,9 % -

Årene 2012 og 2013 har vært preget av 
høy turnover og utfordringer knyttet til 
rekruttering og lederskifte. Dette har 
igjen medført større restanser og lengre 

saksbehandlingstid enn ønsket. Nyan-
settelser er gjennomført og opplæring 
er godt i gang. Situasjonen ventes å bli 
bedre utover i 2014. 

Fremtidige utfordringer

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
 Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, per innbygger*  24   9   -   -4   3   -   10   20   16 
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling, per innbygger  85   80   44   86   83   79   95   99   89 
Brutto driftsinntekter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, per innbygger*  268   245   -   220   228   -   223   230   114 
Brutto driftsutgifter til kart og oppmåling, per innbygger  209   222   220   177   188   187   220   232   229 
Brutto driftsinntekter til kart og oppmåling, per innbygger  127   154   188   101   115   118   139   145   153 
Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a  16 000   16 600   24 000   14 906   16 697   18 393   8 498   9 498   10 202 
Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende  
en boligtomt 750 kvm.  22 000   23 100   24 300   14 745   17 954   18 556   12 371   13 539   14 436 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med  
12 ukers frist (kalenderdager)  29   35   147   39   39   -   37   38   - 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med  
3 ukers frist (kalenderdager)  28   21   77   20   18   -   19   19   - 

Andre nøkkeltall, konsern

* Foreløpige KOSTRA-tall er ikke oppdatert med nye funskjoner for bygge, delesaksbehandling og seksjonering. KOSTRA har dermed ikke tall for Molde kommune for  
 disse tjenestene nå. Det forventes at SSB vil oppdatere dette før de endelige KOSTRA-tallene blir publisert.
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Kommunestyret vedtok i desember 
2012 at park- og idrettsvirksomheten 
skulle overføres til kulturtjenesten, 
mens renholdsvirksomheten skulle 
overføres til Molde Eiendom KF. Omor-
ganiseringen ble iverksatt fra 1. januar 
for park- og idrettsvirksomheten, mens 
renholdstjenesten formelt ble overflyt-
tet til Molde Eiendom KF fra 1. juli 2013. 
Etter dette inngår følgende tre virksom-
heter i Molde bydrift:

Parkeringsvirksomheten
Omfatter drift, forvaltning og vedlikehold 
av avgiftsbelagt parkering på offent-
lig veg, herunder parkeringsplasser, 
parkeringssystemer, gateparkering og 
Molde parkeringshus. Håndheving av 
parkeringsbestemmelsene utføres i 
samsvar med vegtrafikklovgivning og 
gjeldende forskrifter. Klagesaksbehand-
ling behandles internt og utstedelse 
av parkeringstillatelser gjøres i samråd 
med servicetorget. Utleie av gategrunn 
og plasser betjenes. Driftsavtalen med 
Romsdal Parkering AS skal reforhandles.

Veg- og trafikkvirksomheten
Har ansvar for forvaltning, drift og 
vedlikehold av det kommunale vegnet-
tet. Kommunens vegnett utgjorde i 
2013 omlag 219 km. veg, derav 24 km. 
gang- og sykkelveg. Det utføres tiltak 
for at trafikken skal kunne avvikles på 
en sikker, forsvarlig og miljømessig 
måte. Virksomheten drifter og vedlike-
holder det kommunale vegnettet og 
har følgelig ansvaret for å utføre som-
mer- og vintervedlikehold av vegnettet 
som asfaltering, grusing og høvling, 
vegmerking, skilting, feiing og renhold, 
sentrumsrenovasjon, skjøtsel av diverse 

grøntarealer i tilknytning til vegnettet 
og snøbrøyting. Virksomheten holder 
vedlike 24,5 km. fylkesveg etter refusjon 
fra fylkeskommunen. 

Forvaltningsoppgavene i virksomheten 
innebærer generell saksbehandling, 
saksbehandling i tilknytning til byg-
gesaker, behandling av søknader om 
dispensasjoner og avkjørselsbehandling 
etter vegloven. Skiltplaner utarbeides og 
trafikksaker følges opp med hjemmel i 
vegloven. 

Virksomheten forvalter, drifter og 
vedlikeholder alle kommunens veglys-
anlegg og har ansvaret for å disponere 
investeringsmidlene til opprustning av 
eldre anlegg, samt bygge nye lysan-
legg. Veg- og trafikkvirksomheten har 
også et overordnet ansvar for å følge 
opp kommunens handlingsplan for 
trafikksikkerhet. Enheten planlegger 
og gjennomføre trafikksikkerhetstiltak, 
herunder gang- og sykkelveger, fortau 
og kryssutbedringer. Tiltak finansieres 
dels med tilskuddsmidler fra fylkeskom-
munen og staten. Virksomheten har 
også en sentral rolle når det gjelder å 
planlegge og skaffe midler til tiltak for 
universell utforming.

Verkstedsvirksomheten
Er en hjørnestein i driften til Molde 
bydrift og er ansvarlig for reparasjoner 
og vedlikehold av kommunens bil- og 
maskinpark. Verkstedet leverer også 
andre tjenester som oppretting og 
sveisearbeid. Virksomheten bistår ellers 
med fagkompetanse ved innkjøp av 
biler og maskiner for andre kommunale 
enheter etter behov.

Te
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Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  25 23,80
2012  56 48,53
2011  47 44,00
2010  44 41,89

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  11 946 12 513 567
2012  21 167 23 015 1 848
2011  20 258 21 071 813
2010  22 598 20 619 -1 979

enhetsleder 
Jan Ulvund

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  2,2 % 1,1 % 7,2 % 10,5 %
2012  1,1 % 0,9 % 5,2 % 7,2 %
2011  1,1 % 1,0 % 6,8 % 8,9 %
2010  1,1 % 0,9 % 11,7 % 13,7 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

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

2011 2012 2013 Budsjett
2014

69 -49 67 -46 47 -35 44 -35

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
 Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Prioritering           
Netto driftsutgifter i kr. per innbygger, samferdsel i alt, konsern 598 624 617 624 659 648 771 799 818
Netto driftsutgifter i kr. per innbygger, kommunale veier og gater 718 739 746 669 678 687 802 819 832
Brutto investeringsutgifter i kr. per innbygger, samferdsel i alt 608 1 217 1 199 756 853 949 820 798 895
Dekningsgrad         
Gang- og sykkelvei i km. som er kommunalt ansvar per 10.000 innbyggere 9 8 9 11 11 11 13 13 13

KOSTRA 

Molde bydrift

De økonomiske rammene til drift og 
vedlikehold av kommunevegnettet er 
knappe. Utfordringen blir å holde de 
oppsatte rammer dersom det blir en 
lang og tung snøvinter. Prisene for inn-
leide tjenester i vintervedlikeholdet har 
økt sterkt de senere årene. 

Forskningsrapporter peker på at samfun-
net må øke innsatsen for å tilpasse seg 

et klima i endring. Hyppig og kraftigere 
nedbør vil kreve tiltak med oppdimen-
sjonering av egne overvannsledninger 
og åpning av bekkeløp med videre. 
Tiltak må planlegges og finansieres over 
egne budsjetter og i utbyggingsområder 
sammen med utbyggere. Slikt arbeide 
tillater ikke budsjettet nå.

Som følge av stramme økonomiske 

rammer, er det satt høye krav til inntje-
ning på avgiftsbelagt parkering. Selv 
med økte parkeringsavgifter, er det en 
utfordring å oppnå forventet resultat. 
En ytterligere økning av avgifter her kan 
resultere i at belegget på plassene blir 
mindre. Dette kan videre ha en nega-
tiv effekt på aktivitetsnivået i Molde 
sentrum.

Økonomi: Enheten hadde et mindrefor-
bruk på kr. 567.514,-. 

Mindreforbruket skyldes i hovedsak re-
duserte utgifter i veg- og trafikkvirksom-
heten som følge av en mild vinter med 
lite nedbør. Enheten har også økt salget 
av tjenester fra verkstedvirksomheten 
til andre enheter og dermed forbedret 
resultatet. 

Parkeringstjenesten har en mindre-
inntekt på 0,8 mill. kroner på både på 
parkering «i dagen» og i Molde parke-
ringshus. Avgiftsnivået på parkering har 
økt de siste årene, men volumnedgang 
har ført til en inntektssvikt.

Balansert avviksforklaring

Sykefravær: Enhetens samlede syke-
fravær i 2013 var på 10,5 pst. Dette er 
en klar økning siden 2012 og godt over 
kommunens målsetting. Fraværet kan 
delvis forklares med at én medarbeider 
har vært sykemeldt hele 2013 og slik 
sett påvirker det samlede sykefraværet 
en god del. Korttidsfraværet i enheten 
er lavt. Enhetene arbeider godt og det 
vektlegges god oppfølging av med-
arbeidere med fravær. Kontinuerlig 
HMS-arbeid og involvering av ansatte er 

viktige faktorer som virker positivt inn 
på stabilitet og sykefravær på enheten. 

Medarbeidere: Medarbeiderundersøkel-
sen er fra 2012 og dermed før omor-
ganisering. Resultatene fra målingen 
den gang var at det generelt var godt 
samarbeid og trivsel blant kolleger, og 
at medarbeidere var godt fornøyd med 
arbeidsplassen. Undersøkelsen viste 
likevel at det må arbeides kontinuerlig 
med medbestemmelse og delaktighet 

for medarbeiderne. Dette er viktig for å 
oppnå trivsel og et godt arbeidsmiljø på 
arbeidsplassen.

Brukere: Ett av målene til enheten er 
spesifisert i kommunens målekort: å 
asfaltere 1.100 meter grusveg per år. I 
2013 ble det asfaltert over det dobbelte 
av målsettingen, hele 2.500 meter. Inn-
byggerne setter pris på mindre støvpla-
ger og mer stabil kjørebane.

Fremtidige utfordringer

Nøkkeltall samferdsel, konsern

Tjenester og oppgaver

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Tjenesteleverandør     
- Antall redusert meter grusveg 1 100 - - - 2 500
Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 13,7 % 8,9 % 7,2 % 10,5 %
- Medarbeidertilfredshet 4,5 4,2 - 4,4 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -9,6 % -3,9 % 8,0 % 4,5 %



Uformelle møteplasser frister 
til opphold og sosial omgang, 
og bidrar til at folk treffes og 
styrker sosiale nettverk.

Tilbake til innhold / meny Tilbake til innhold / meny
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Kulturtjenesten

Molde skal være en åpen, aktiv og 
inkluderende kulturkommune. Dette er 
visjonen i den nye kulturplanen. Kultur-
tjenestens viktigste oppgave er å tilret-
telegge for at Molde kommune skal ha 
et levende og pulserende kulturliv, som 
gir rom for fellesskap, utfoldelse, delta-
kelse og opplevelse for alle. Fagområdet 
dekker oppgaver innen forebyggende 
ungdomsarbeid med fritidspedagogikk 
og demokratiutvikling, frivillig arbeid, 
forebyggende folkehelsearbeid, idrett 
og friluftsliv, kulturminnevern, musikk, 
litteratur, film og andre medier, kunst 
og utsmykking. Enheten skal i tillegg iva-
reta Moldes tilnavn som «Rosenes by». 
Kulturtjenesten består av tre seksjoner: 
allmenn kultur, Molde bibliotek og park 
og idrett.

Allmenn kultur
Seksjonen forvalter tilskuddsordninger 
til frivillige foreninger og organisasjoner, 
til kommunens profesjonelle kulturinsti-
tusjoner og til trossamfunnene utenfor 
Den norske kirke. Allmenn kultur har 
ansvar for drift av Molde frivilligsentral, 
Tomrommet fritidsklubb, Ungdomsparla-
mentet (UP) og Eldres kultursenter. Hjel-
set servicesenter drives i partnerskap 
med lokal frivillig forening. Seksjonen 
administrerer utleie av Kulturhuset, samt 
innstiller kandidater til Molde kommu-
nes kulturpris. 

I 2013 er det ferdigstilt et omfattende 
planarbeid: Kulturplan for Molde kom-
mune 2014 - 2017 og frivilligplan for 
Molde kommune 2014 - 2017 ble vedtatt 
i desember. Frivilligplanen er utarbeidet 
i nært samarbeid med representanter 
fra frivillig sektor. Molde frivilligsentral 
koordinerer Natteravnene i Molde, til 
sammen 47 kvelder i Molde sentrum 
og 38 kvelder på Skjevikåsen. Frivil-
ligsentralen har bidratt til gjennomfø-
ringen av årets TV-aksjon til inntekt for 
Nasjonalforeningen for folkehelsen 
(demenssaken). Sekretariatfunksjon for 
17. mai komitéen ivaretas av daglig leder 

ved sentralen. «Den kulturelle spaser-
stokken» gjennomførte 32 kulturarran-
gement. Tilbudet nådde frem til 1.390 
eldre i institusjon. Eldres kultursenter 
har gjennomført et allsidig kultur- og 
aktivitetsprogram for brukerne av sen-
teret. Det har vært høy aktivitet i Molde 
ungdomsråd. Rådet følges opp av koor-
dinator i kulturtjenesten. Ungdommens 
kulturmønstring var representert med 
mange deltakere både under lokalmøn-
string i Molde og fylkesmønstring i 
Sunndal.

Molde kommune er offisiell friby for 
forfulgte forfattere, og tok imot ny 
fribyforfatter i fjor. Ordningen koordine-
res i samarbeid med Bjørnsonfestivalen 
Enheten har også deltatt på koordina-
tormøter og arrangement i regi av det 
internasjonale fribyforfatter-nettverket 
(ICORN).

Molde bibliotek
Samarbeidet mellom kulturinstitusjo-
nene i kulturbygget Plassen oppleves 
fra bibliotekets side som svært godt. I 
tråd med forventningene utvikles nye 
ideer og produksjoner på tvers. Også 
brukerne gir positive tilbakemeldinger 
om sambruken av bygget. Molde biblio-
tek lånte i 2013 ut 117.744 media, som 
tilsvarer en utlånsøkning på 20,6 pst. i 
forhold til 2012. Noe av økninge skyldes 
at biblioteket holdt stengt i 3,5 mnd. i 
2012 i forbindelse med flyttingen. Antall 
besøk i 2013 var 130.350. Det betyr en 
gledelig besøksvekst på 55 pst. i forhold 
til 2011, som var siste sammenlignbare 
driftsår. Spesielt må nevnes at det er 
flere skoleelever og studenter blant 
de besøkende. Det er gitt tilbud om 
organisert besøk til 33 klasser på 3. og 
6. trinn i grunnskolen. Biblioteket har et 
godt samarbeid med Molde voksenopp-
læringssenter og ca. 100 elever derfra 
har mottatt organisert omvisning i 2013. 
I tillegg er det nesten daglige uorgani-
serte besøk fra barnehager. 

Økonomi: Enheten hadde et merforbruk 
på kr. 311.440,-. 
Avviker skyldes flere faktorer: 

• Større utbetalinger enn budsjettert 
til trossamfunn utenfor Den norske 
kirke, tilsvarende 0,1 mill. kroner. 
Dette skjer som en følge av sterk 
vekst i medlemstallene i trossamfunn. 

• Avregning av bibliotekets andel av 
fellesutgiftene i kulturbygget Plassen 
for 2012 viser et merforbruk på 0,2 
mill. kroner. 

• Utgiftene til den kommunale preste-
boligen har også økt. 

Ellers kan nevnes at driften av utendørs 
idrettsanlegg og skiløyper er gjennom-
ført rimeligere enn budsjettert på grunn 
av en gunstig vintersesong. Det er for 
øvrig en del andre mindre avvik, både i 
positiv og negativ retning.

Sykefravær: Sykefravær var 5,2 pst. i 
2013. En klar nedgang fra 2012 og er 
innenfor målsettingen om maks 6,0 pst. 
sykefravær. Korttidsfraværet i enheten 
er lavt. Lokalt AMU har jobbet kontinu-
erlig med tiltak for å reduseres sykefra-
været.

Medarbeidere: Enheten har fornøyde 
medarbeidere. Medarbeiderundersø-
kelsen 2012 viser høy skår på innhold 
i jobben, forhold til nærmeste leder, 
samt samarbeid og trivsel med kolleger. 
Utfordringer ligger til inneklima og stan-
dard på arbeidslokaler. Arbeidsmiljøet i 
enheten karakteriseres som godt. AMU 
har gjennom året vært ansvarlig for å 
gjennomføre tiltak som fokuserer på 
trivsel og godt arbeidsmiljø.

Brukere: Det har ikke vært gjennomført 
brukerundersøkelser i 2013.

I lys av ny lov om folkehelse og sam-
handlingsreformen, forventes økt behov 
for medvirkning fra frivillig sektor, samt 
styrket koordinering av frivillig innsats 
innen flere ulike tjenesteområder i kom-
munen. Molde kommune har som uttalt 
mål å stimulere til økt frivillighet, men 
kulturtjenestens økonomiske rammer gir 
i mindre grad mulighet til dette. Tilskudd 
til frivillige lag- og foreninger har vært 
uten realvekst i en lengre periode. En 
økning av leiesatsene i formålsbygg for 
kultur og idrett i 2013, forverrer ramme-
vilkårene for frivillig sektor. For å kunne 
stimulere til økt frivillighet, er det behov 
for et løft i nivået på tilskudd. I frivil-
ligplanen følges dette opp som et tiltak 
fra 2015.

Bibliotektjenesten er inne i en større 
endringsprosess, spesielt innenfor nye 
media. I løpet av 2015 forventes det 
at bibliotekene i Møre og Romsdal er i 
gang med utlån av e-bøker. Det er også 
en målsetting i kommende år å styrke 
formidlingen via bibliotekets nettsider. 
De forskjellige typer media på mar-
kedet og brukerforventningene til at 

biblioteket følger opp balansen mellom 
tilbud, etterspørsel, kvalitet og kvanti-
tet på en god måte, krever en styrking 
av mediebudsjettet. Den nødvendige 
innføringen av e-bokutlån vil forsterke 
denne utfordringen. Et nytt bibliotek har, 
som ønsket, medført økt besøk og økt 
etterspørsel etter tjenester. Men det er 
en stor utfordring å møte etterspørselen 
innen media. Nye formidlingsformer i 
samarbeid med de andre kulturinstitu-
sjonene i kulturbygget Plassen krever 
også kontinuerlig tilgang på ressurser til 
formidling og publikumsarrangementer.

Det vil være viktig å få til en fremtidsret-
tet utvikling av nye idrettsanlegg som 
besvarer idrettens behov. Det er også 
av betydning at det igangsettes tilret-
telegging for selvorganisert aktivitet. I 
et folkehelseperspektiv gjelder dette i 
utgangspunktet alle aldre, men tilret-
telegging for selvorganisert ungdom 
anses som spesielt viktig. Det vises i 
den sammenheng til planer om å utvikle 
hele området rundt Molde idrettspark, 
slik det er belyst i mulighetsstudien fra 
2012. Renovering av Idrettens hus inn-

går i ønsket utvikling og vil aktualisere 
seg de nærmeste årene. Træffhuset har 
et potensiale på inntektssiden og et 
høyt aktivitetsnivå er nødvendig for å 
generere inntekter som sikrer at anleg-
get er bærekraftig over tid. Samtidig 
innebærer høyt aktivitetsnivå en betyde-
lig utfordring i å stille idrettsanlegget til 
rådighet for brukerne i den stand som 
forventes. Dette gjelder spesielt for 
renhold av flater og garderober, samt 
slitasje og brekkasje på nødvendig 
brukerutstyr. Det er også en kontinuerlig 
utfordring å holde byens parker og blom-
sterbed i presentabel stand, på en måte 
som støtter opp under byens omdømme 
og tilnavn som «Rosenes by».

Tilrettelegging av friområder, stier, ski-
løyper og andre folkehelsetiltak krever at 
dette er gjort i henhold til regelverk om 
universell utforming. Utfordringen ligger 
i å tilpasse, endre og forbedre allerede 
etablerte anlegg og tiltak i henhold til 
regelverket.

54%

15%

31%

51%
9%

28%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  34 29,73
2012  18 16,50
2011  17 14,99
2010  17 14,43

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  36 691 36 380 -311
2012  25 477 26 192 715
2011  21 087 20 813 -274
2010  20 374 20 260 -114

kultursjef 
Jan Olav Szontheimer

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  1,3 % 0,5 % 3,4 % 5,2 %
2012  0,7 % 0,7 % 6,1 % 7,5 %
2011  0,9 % 1,1 % 1,6 % 3,6 %
2010  1,2 % 0,8 % 2,9 % 4,9 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

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

2011 2012 2013 Budsjett
2014

23 -2 28 -2 57 -17 45 -10

n kultur

40%

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Tjenesteleverandør     
- Brukerundersøkelse - Molde bibliotek 4,5 - 4,5 - -
Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 4,9 % 3,6 % 7,5 % 5,2 %
- Medarbeidertilfredshet 4,5 4,7 - 4,9 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0% -0,6 % -1,3 % 2,7 % -0,9 %

Tjenester og oppgaver

Balansert avviksforklaring

Fremtidige utfordringer

Suksessen med de månedlige pop-
vitkveldene (populærvitenskapelige 
foredrag) fortsatte også gjennom 2013 
og samlet i snitt 150 publikummere per 
arrangement. Hovedsamarbeidspartner 
har vært høgskolen i Molde. Nytt av 
2013 er det ukentlige formiddagsarran-
gementet «Litt klokere», der ansvaret 
deles mellom Molde bibliotek og 
Bjørnsonfestivalen. Bibliotekets formål 
er her å drive litteraturformidling. Under 
Bjørnsonfestivalen 2013 ble 2 arrange-
ment avviklet i bibliotekets lokaler.

Park og idrett
Park og idrett ble en del av kulturtjenes-
ten i 2013. Seksjonen fremmer aktivitet 
både ute og inne for å styrke folkehelsa 
i kommunen og følger opp gjennomfø-
ringen av tiltak i kommunedelplan for 
anlegg og områder for idrett og frilufts-
liv. Dette inkluderer saksbehandling og 
rådgivning knyttet til anleggsprosjekter, 
som søkes finansiert gjennom spillemid-
delordningen. 

I tillegg forvaltes og driftes kommunens 
friområder og gravsteder etter en stan-

dard som bør forventes i «Rosenes by», 
til glede for både kommunens innbyg-
gere og tilreisende. Seksjonen omfatter 
forvaltning, skjøtsel og drift av kommu-
nale idrettsanlegg, friområder (parker, 
plasser og torg) og gravsteder. 

Seksjonen har et omfattende samar-
beid med frivillig sektor om driften av 
friområdene. Ti gravsteder driftes og 
vedlikeholdes etter tjenesteytingsavtale 
med kirkevergen.
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Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene, 
inkludert avskrivinger, etter at driftsinn-
tektene er trukket fra. Netto driftsut-
gifter må dekkes av de frie inntektene. 
Indikatoren blir brukt som et mål på 
prioritering i KOSTRA. 

Indikatoren viser kommunens utgifter 
til aktivitetstilbud for barn og unge, 
bibliotek, kino, museer, kunstformidling, 
idrett, musikk- og kulturskoler, andre 
kulturaktiviteter og tilskudd. Tallene vi-
ses på konsernnivå, og inkluderer derfor 
utgiftene til Molde Eiendom KF og Mol-
debadet KF som drifter og vedlikeholder 

kommunens kultur- og idrettsbygg. 
Utgiftene er fordelt på antall innbyggere 
per 31. desember 2013.

Indikatoren viser en netto driftsutgift på 
kr. 1.980,- per innbygger. Sammenlignet 
med kommunegruppe 13 og landet uten 
Oslo, bruker Molde kommune litt mer 
ressurser per innbygger med henholds-
vis kr. 153,- og kr. 91,- per innbygger. 

Økningen fra og med 2011 for Molde 
kommune skyldes i hovedsak økte utgif-
ter til nytt bibliotek og Moldebadet.

1 667 1 731 1 831 1 889
1 652 1 700 1 761 1 827
1 506 1 872 2 023 1 980

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

 2010 2011 2012 2013

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kr., konsern

Kulturskolen

35%

58%

7%

80%19%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  33 26,44
2012  36 30,00
2011  33 27,89
2010  36 30,06

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  9 214 9 295 81
2012  9 737 9 594 -143
2011  9 392 9 409 17
2010  9 687 9 740 53

rektor 
Ingvild Aas

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  0,7 % 0,6 % 5,4 % 6,7 %
2012  0,8 % 0,6 % 4,2 % 5,6 %
2011  0,7 % 0,8 % 3,5 % 5,0 %
2010  0,7 % 0,6 % 8,0 % 9,3 %

2011

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

2012 2013 Budsjett
2014

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

22 -13 23 -13 23 -14 23 -14

1%

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Tjenesteleverandør     
- Venteliste  30,0 - - - 141,0
Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 9,3 % 5,0 % 5,6 % 6,7 %
- Medarbeidertilfredshet 4,5 4,5 - 4,5 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0% 0,5 % 0,2 % -1,5 % 0,9 %

Økonomi: Enheten har et mindrefor-
bruk på kr. 81.230,-. Kulturskolen har 
gjennomført alle kutt som sto i bud-
sjettvedtaket for 2013 og har involvert 
hele kollegiet i vesentlig endringsarbeid. 
Arbeidsoppgaven har vært å kombinere 
god kvalitet i tilbudene med mer effektiv 
drift. Kulturskolen har i hovedsak lykkes 
med dette. 

Sykefravær: Med et samlet fravær 
på 6,7 pst. ligger enhetens resultat 
noe høyere enn kommunens mål. Det 
legemeldte fraværet indikerer ikke 
arbeidsrelaterte årsaker. Enheten har et 
kontinuerlig og systemrettet fokus på 
arbeidsfellesskapet, forankret i AMU.

Medarbeidere: Det var ikke gjennomført 
medarbeiderundersøkelse i 2013.

Brukere: Enheten gjennomførte 
brukerundersøkelse høsten 2013, med 
svarprosent rundt 30 pst. Undersøk-
elsen var delt opp aldersmessig: en 
undersøkelse til og med. 7. klasse, og en 
fra 8. klasse og eldre. Foreldrene svarte 
for de yngste, mens elevene svarte selv 
fra 8. klasse. Resultatet er jevnt over 
godt, med karakterer i spennet 4,5 – 5,5 
og der de eldste elevene gir de høyeste 
karakterene. Best skårer enheten på re-
spektfull behandling og trivsel. Enheten 
ønsker å forbedre resultatene hva gjel-
der faglige resultater og tilgjengelighet.

Balansert avviksforklaring

Kjernevirksomheten - fornyet kultur-
skole i nytt kulturskolebygg
Med nytt kulturskolebygg i 2015 står kul-
turskolen foran sitt største løft på 20 år. 
Både 2014 og 2015 blir positivt krevende 
år med både byggeprosess og utvikling 
av tilbud og organisering for å fylle det 
nye bygget på best mulig måte. Musikk-
linja ved Molde videregående skole og 
alle elevene ved Molde kulturskole skal 
merke økt kvalitet og økt aktivitet. Det 
vil også være viktig å finne økonomiske 
og praktiske løsninger for sambruk med 
frivillig kulturliv i det nye bygget, og vide-
reutvikle det gode faglige samarbeidet 
kulturskolen og frivilligheten har i dag.

Kulturskole i samarbeid med andre 
tjenesteområder
Kulturskolens oppdrag, å være ressurs- 
og kompetansesenter for kunst- og kul-
turopplæring i Molde kommune, skaper 
muligheter og utfordringer. Enheten har 
i flere år arbeidet aktivt med etablering 
av tilbud til grunnskolene, barnehagene 
og omsorgssentra. Det er nå nødvendig 
med helhetlig tenkning og innsats slik 
at kulturskolens kompetanse kan brukes 
bredt i kommunens tjenestetilbud, 
langsiktig og forutsigbart for alle parter. 
Det krever også at fagområdene med 
mange enheter kan opptre omforent 
på de viktigste strategier. Særlig er et 
systemrettet samarbeid om kulturtilbud 

Fremtidige utfordringer

KOSTRA

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
 Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Netto driftsutgifter folkebibliotek i pst. 12,1 11,3 11,9 14,4 14,4 13,8 14,9 14,7 14,1
Besøk per kinoforestilling 32,1 34,6 32,9 28,9 27,8 26,8 31,4 27,3 26,6
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 91 92 85 170 172 166 161 167 163
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger per lag som mottar tilskudd  14 800   14 638   13 472   36 336   43 779   44 090   25 978   33 440   35 998 
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger 295 308 336 112 121 113 102 115 107
Netto driftsutgifter til idrett i pst.  4,2   2,7   1,6   11,8   11,1   11,7   11,4   11,1   11,1 
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg i pst.  31,4   28,4   26,2   19,8   20,9   22,0   17,7   18,5   19,6 
Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger  112   136   155   169   171   179   151   156   162 
Leke- og rekreasjonsareal i tettsteder, dekar per 1.000 innbyggere 8 2 - 20 26 - 20 24 -
Samlet lengde av turveier, turstier og skiløyper i km. 247 -  253 255 - 291 174 - 190

Nøkkeltall, konsern

Molde kulturskole skal være et ressurs- 
og kompetansesenter for kulturfag i 
kommunen og regionen, gjennom opp-
læring, opplevelse og formidling innen 
fagområdene: bildekunst, dans, musikk 
og teater.

•   Undervisning av samlet sett rundt 
1.000 enkeltelever innen bildekunst, 
dans, musikk, og teater.

•   All undervisning i utøvende fag ved 
musikk, dans og drama ved Molde 
videregående skole. 

•   Instruksjon og opplæring i samarbeid 
med kor og korps.

•   Salg av tjenester til andre virksom-
heter.

•  Salg av utøvende musikertjenester.
•   Koordinering og produksjon for den 

lokale kultursekken for grunnskolene.
•   Samarbeid med barnehagene om 

«musikk i barnehagedagen»
•   Konsertproduksjoner, teaterforestillin-

ger, kunstutstillinger.

Tjenester og oppgaver
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Kommunen kjøper varer og tjenester fra 
stat, fylkeskommune, andre kommuner 
og private som erstattning for kommu-
nal egenproduksjon. Med det omfanget 

dette kjøpet etter hvert har fått, er det 
naturlig at dette synliggjøres i Molde 
kommunes årsrapport. Det gjøres opp-
merksom på at disse utgiftene ikke er 

med i diagrammet som viser fordeling 
av hovedtall under den enkelte avdeling 
og enhet.

Den store veksten fra 2010 til 2011 
skyldes i det alt vesentlige endringen i 
finansieringsordningen for de ikke-kom-
munale barnehagene. Den til dels store 
økningen fra 2011 til 2012 skyldtes, 
foruten veksten i tilskuddet til de ikke-
kommunale barnehagene, oppstarten av 
samhandlingsreformen fra 1. januar 2012 
hvor kommunen skulle betale for alle lig-
gedøgn etter at pasientene var definert 
som utskrivningsklare. 

De ikke-kommunale barnehagene er 
den desidert største leverandøren av tje-

nester som kommunen har ansvaret for. 
I 2013 gav Molde kommune tilskudd til 
de ikke-kommunale barnehagene med 
91,8 mill. kroner som er en økning på 
11,4 mill. kroner fra 2012. De ikke-kom-
munale barnehagene er i betydelig grad 
med på å oppfylle kravet som påligger 
kommunen om full barnehagedekning 
for barn med lovfestet rett til barneha-
geplass. 

Kommunen gav driftstilskudd til privat-
praktiserende leger og fysioterapeuter 
med til sammen 16,9 mill. kroner i 2013. 

Videre kjøpte kommunen tjenester knyt-
tet til skoleområdet for samlet 12,0 mill. 
kroner med særlig vekt på fosterhjems-
plasserte, spesialundervisning og Tøn-
dergård skole. Krisesenteret for Molde 
og Omegn IKS fikk i 2012 tilskudd fra 
Molde kommune på 3,1 mill. kroner. 

Ellers kjøper kommunen opphold i 
private institusjoner og benytter ULOBA 
som administrator og arbeidsgiver for 
ulike tjenesteleveranser særlig innenfor 
tiltak funksjonshemmede.

 (Beløp i 1.000 kr.)

 Regnskap 2010 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013  Budsjett 2014
Drifts- og forvaltningsavdelingen inkl. rådmannen 1 592 1 548 9 828 1 629 1 706
Plan- og utviklingsavdelingen * 1 118 1 179 1 235 1 253 1 284
Skoleområdet * 10 550 12 351 11 216 12 020 12 654
Barnehageområdet * 14 109 74 928 82 380 93 532 98 169
Helsetjenesten 17 054 17 821 19 014 20 122 19 981
Barneverntjenesten 4 002 2 117 2 281 2 594 3 119
Sosialtjenesten NAV Molde 2 189 3 517 2 999 3 054 3 249
Pleie- og omsorgsområdet * 6 678 7 172 6 887 10 398 9 508
Tiltak funksjonshemmede 3 958 6 721 5 223 6 090 7 911
Andre  1 435 2 201 1 759 954 315
Varer som erstatter kommunal egenproduksjon 62 685 129 555 142 822 151 646 157 896

* Fagseksjonen er trukket ut fra plan- og utviklingsavdelingen og lagt inn under det enkelte fagområde.     

Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene, 
inkludert avskrivninger, etter at driftsinn-
tektene er trukket fra. Netto driftsut-
gifter må dekkes av de frie inntektene. 
Indikatoren blir brukt som et mål på 
prioritering i KOSTRA. 

Kommunens musikk- og kultursko-
letilbud for barn og unge er hjemlet i 
opplæringsloven (§ 13-6). Målgruppen er 
elever i grunnskolealder, men musikk- 
og kulturskolene kan også ha elever 
i andre aldersgrupper. Indikatoren tar 
utgangspunkt i andelen barn i alders-
gruppen 6 – 15 år, ikke antall elever ved 

skolen. Indikatoren viser at Molde kom-
mune prioriterer kulturskolen høyere og 
av den grunn har høyere utgifter enn de 
kommunen sammenligner seg med. 
Indikatoren viser ikke et helt riktig bilde 
av utviklingen over de siste fire årene 
for Molde kommune. Kulturskolen mot-
tok øremerkede statlige midler tidlig i 
perioden. Disse midlene ble hovedsake-
lig brukt i 2011 og 2012, men også noe i 
2013.  Dette medførte at indikatoren ble 
for lav i 2010 og for høy de påfølgende 
år. 

Kulturskolen 2010 2011 2012 2013
Elevplasser - musikkundervisning  924   795   733   676 
Elevplasser - bildekunst, dans, teater  84   86   249   312 
Elever DKS - verksteder grunnskolen *   915   1 800   1 800 
Kulturskoletimen - ved alle grunnskoler     450 

Andre nøkkeltall

* Den relativt store økningen i elevtall skriver seg blant annet fra økt aktivitet innen DKS - kulturverksteder for grunnskolene. I tillegg har enheten, med statlige midler, 
gjennomført kulturskoletimen ved alle barneskolene i kommunen.

og musikkterapi for demente en viktig 
mulighet for god livskvalitet for den 
enkelte. 

Samarbeid med flyktningetjenesten bør 
ha fokus på å løfte frem den ressursen 
nye innbyggere, med en annen kultur-
bakgrunn enn den Romsdalske, kan ha i 
vårt lokalsamfunn.

Kulturskole i hele kommunen
For yngre elever på Hjelset/Kleive, Sek-
ken og til dels Vågsetra, vil det være 
hensiktsmessig å etablere kultursko-
letilbud i tilknytning til grunnskole eller 
barnehage. Noen tilbud er på plass, 
men det kreves å utvikle dette videre 
før det er godt nok. Det må være et mål 

at kulturskolens tilbud er tilgjengelig for 
alle som ønsker det.

Kulturskolen og regionalt samarbeid
Forventningene til regionalt samarbeid 
mellom kommunene øker år for år. Erfa-
ringene så langt er knyttet til sporadisk 
stillingssamarbeid og talentutvikling. 
Samarbeidsbehovet knytter seg primært 
til rekruttering av god faglig kompe-
tanse. Forprosjektrapporten angående 
interkommunalt samarbeid i Romsdal, 
utført av Romsdal regionråd, har ikke 
kulturfeltet som prioritert område. Det 
er ikke tilgjengelig økonomi eller men-
neskelige ressurser i den ordinære drifta 
for å etablere et gjennomgående regi-
onsamarbeid per i dag, men enheten 

viderefører stillingssamarbeid når det 
er hensiktsmessig for alle parter. Det 
regionale talentutviklingsarbeidet ble 
avsluttet i 2013, som del av de budsjett-
messige kuttvedtakene for dette året.

Økonomi
Dersom kulturskolen skal nå nye mål, 
slik beskrevet over, må det utarbeides 
og vedtas en tiltaksplan med tilhørende 
budsjettøkninger. Elevbetalingen på de 
ulike tilbudene er nå så høye at de har 
konsekvenser for etterspørselen på en 
del områder, og dermed tilgjengelighe-
ten for barn og unge. Hovedmålet må 
være at kulturskolens tilbud er tilgjenge-
lig for alle som ønsker det.

1 907 1 993 2 166 2 304
1 509 1 573 1 669 1 825
2 411 2 590 3 296 2 547

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

 2010 2011 2012 2013

Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6 - 15 år, konsern

Varer som erstatter kommunal egenproduksjon

Kommunal egenproduksjon

Samlet tjenesteproduksjon, 
konsern

9%91%

Varer som erstatter kommunal  
egenproduksjon

2010 2011 2012 2013 Budsjett
2014

63 130 143 158152

(Beløp i mill. kroner)

n kommunale tjenester levert av andre

KOSTRA  
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Moldebadet skal gi  
innbyggere i regionen  
og tilreisende økt livskvalitet.

Tilbake til innhold / meny Tilbake til innhold / meny
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Molde Vann og Avløp KF

3%

97%

30%15%

55%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  46 46,00
2012  48 47,60
2011  45 45,00
2010  45 44,20

Fordeling av hovedtall

Driftsutgifter/driftsinntekter        (mill. kr.)

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

2011 2012 2013 Budsjett
2014

80 -80 95 -95 99 -99 102 -102

daglig leder 
Bjarte Koppen

  Netto driftsresultat Årsresultat
2013  -1 872 -330
2012  -3 085 0
2011  5 416 -163
2010  -7 915 0

Merforbruk/mindreforbruk        (i 1.000 kr.)

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  1,5 % 0,9 % 4,0 % 6,4 %
2012  1,3 % 0,7 % 3,3 % 5,3 %
2011  1,4 % 0,9 % 3,5 % 5,9 %
2010  1,6 % 0,9 % 2,8 % 5,3 %

n andre selskap Moldebadet KF

47 %
53%

38%
31%

31%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Overføringer
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  14 12,59
2012   15  12,27
2011   24  16,29
2010   15  11,00

Fordeling av hovedtall

   Netto driftsresultat Årsresultat
2013  3 698 0
2012   -2 400   -2 400 
2011   -4 222   -4 078 
2010   5 169   -1 575 

daglig leder 
Eva Kristin Ødegård

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  0,5 % 0,5 % 3,2 % 4,2 %
2012  1,1 % 0,1 % 4,0 % 5,2 %
2011  0,7 % 0,5 % 6,7 % 7,9 %
2010  0,8 % 0,8 % 6,5 % 8,1 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)
utg. innt.

2011

30 -21

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

2012 2013 Budsjett
2014

29 -22 28 -28 26 -26

Molde Vann og Avløp KF skal sørge for 
en god, tilstrekkelig og sikker vannforsy-
ning, og en god og miljømessig riktig 
avløpshåndtering. Virksomheten skal dri-
ves etter forretningsmessige prinsipper 
og levere tjenester på konkurransedyk-
tige vilkår. Alle gebyrbelagte tjenester 
skal leveres til selvkost. Foretaket skal 
sørge for forsvarlig eierskap, forvalt-
ning, drift og vedlikehold av foretakets 
eiendommer.

Drift
Foretaket er organisert i fire avdelinger: 
VA-drift, prosjektering, anlegg og forvalt-
ning.

Oppgavene innenfor virksomhets-
området omfatter forvaltning, drift, 
vedlikehold og utvikling av kommunens 

vann- og avløpssystem. Foretaket har 
ca. 10.000 kunder innenfor vann- og 
avløpsområdet. Foretaket utøver også 
kommunens bestillerfunksjon av renova-
sjonstjenestene overfor RIR. 

Investering
Foretaket forvalter en infrastruktur, 
inkludert renseanlegg med mer, som 
har en gjenanskaffelsesverdi på 4,0 
mrd. kroner. Det arbeides aktivt med 
utskifting av gamle ledninger, nylegging 
av ledninger til nye områder som kom-
munen ønsker utvikling i, samt utbyg-
ging for å etterleve kvalitetskrav innenfor 
vann og avløp fra sentrale myndigheter. 
Utskiftingstakten i 2013 endte på 1,1 
pst. Gjennomsnittlig fornyingstakt i 
Norge er på ca. 0,7 pst.

Tjenester og oppgaver

Økonomi: Foretaket hadde et mer-
forbruk på kr. 330.111,- i 2013. Dette 
skyldes merarbeid og mindreinntekt 
på slamtømming hvor aktiviteten i stor 
grad blir bestemt av forurensingsfor-
skriften. Mer- og mindreforbruk på de 
andre områdene har blitt balansert mot 
selvkostfond. På slamtømming var det 
ikke noe selvkostfond å balansere mot, 
men merforbruket vil bli balansert over 
de neste årene.     
Det er i 2013 skiftet ut vannledninger for 
9,0 mill. kroner og avløpsledninger for 
7,2 mill. kroner over driften. 

Sykefravær: Foretakets samlede 
sykefravær i 2013 var 6,4 pst. Arbeids-
relaterte skader utgjorde én fraværsuke. 
Det øvrige fraværet er relatert til forhold 
som ikke kan påvirkes av arbeidsgiver.

Medarbeidere: Det er ikke gjennomført 
medarbeiderundersøkelse i 2013. 

Brukere: For å få et beslutningsgrunnlag 
med hensyn til installering av lukt- og 
smaksfjerningsanlegg, gjennomførte 
foretaket høsten 2013 en telefonbasert 
brukerundersøkelse. Hovedkonklusjo-
nene fra undersøkelsen var:
• En betydelig del av abonnentene 

merket endringer på lukt eller smak 
på drikkevannet.

•  Ca. 1/3 av abonnentene endret drik-
kevannsmønsteret som følge av smak 
og lukt.

•  21,0 pst. av de spurte aksepterte økte 
gebyrer for å få etablert et rensean-
legg for smaks- og luktreduksjon.

Det vil si at et veldig klart flertall på ca. 
80 pst. ikke vil akseptere økte gebyrer 
for å få etablert renseanlegg. Med 
bakgrunn i undersøkelsen er foretakets 
vurdering at det avventer innkjøp av 
renseanlegg for smaks- og luktfjerning i 
drikkevannet.

Balansert avviksforklaring

Nye krav til avløpsrensing gjør at kom-
munens store avløpsrenseanlegg må 
gjennomgå store ombygginger for å 
tilfredsstille nye rensekrav. Avløpsrense-
anlegget på Nøysomhed er oppgradert 
og satt i drift. Dette anlegget tar ut like 
mye avløpsslam over to uker som det 
gamle anlegget tok ut over ett år. Tilsva-
rende oppgradering må også gjennom-
føres på Cap Clara innen 2015.

 

I 2010 ble det utarbeidet en NOU-
rapport som peker på at samfunnet må 
gjøre mer for å tilpasse seg et klima 
i endring. Det blir skissert kraftigere 
nedbør og havnivåstigning. Det er 
ikke tilstrekkelig å satse ensidig på 
økt dimensjonering av rørledninger. 
Andre tiltak for å redusere og fordrøye 
overvannstilrenningen må legges inn i 
utbyggingsplaner for eksisterende og 
fremtidige utbyggingsområder i Molde 
kommune.

Fremtidige utfordringer

Moldebadet KF skal gi innbyggere i 
regionen og tilreisende økt livskvalitet. 
Moldebadet skal være et anlegg som gir 
innbyggerne i regionen et tilbud innen 
trivsel, helse, velvære og idrett. Foreta-
ket har siste året hatt 134.000 gjester 
og bygd opp et tilbud til ulike grupper 
i befolkningen: Moldebadets svøm-
meskole, babysvømming, vanngymnas-
tikk, mosjonssvømming, morgenbad, 
undervannsrugby, skolesvømming, 
svømmeklubb, andre lag- og foreninger, 
bedrifter og hotell. Moldebadet skal, i 
henhold til vedtektene, eie og besørge 
god forvaltning og drift av Moldebadet 
på kommunens vegne. 

Moldebadet KF inngår i et byggfelles-
skap bestående av følgende eiere:

• Molde kommune ved Moldebadet KF
• Seilet Hotell Eiendom AS 

• Parkgården AS (SPA og trenings-
senter)

Moldebadet inneholder: idrettsbasseng, 
helse- og velværebasseng, familiebas-
seng, babybasseng, boblebad, badstuer, 
klatrevegg, strømkanal, to rutsjebaner, 
resepsjon med billettsalg og badebutik-
ken Aqua. Moldebadet har tilbud om 
kafé i tørr og våt sone som drives av 
ekstern driver. 

Markedsføring
Moldebadet er svært markedsorientert. 
Moldebadet er for alle, men ikke det 
samme for alle. Badet profilerer seg 
som sporty og lekent med en tydelig og 
gjenkjennende profil på annonser og på 
internett, intranett og facebook.

Tjenester og oppgaver

Økonomi: Moldebadet KF har et regn-
skapsmessig resultat på kr. 0,-. Dette til 
tross for at foretaket i realiteten har et 
merforbruk på 4,4 mill. kroner. Årsaken 
til at årsregnskapet viser balanse er at 
inndekning av tidligere års merforbruk 
må strykes dersom det er merforbruk i 
regnskapsåret. Foretaket hadde budsjet-
tert med 8,1 mill. kroner i inndekning av 
tidligere års merforbruk. Etter stryknin-
ger ble kun 3,7 mill. kroner dekt inn. 
Nytt akkumulert udekket merforbruk er 
4,4 mill. kroner.

Utgifter
Foretaket har et overforbruk på 0,3 
mill. kroner, hovedsakelig til strøm og 
lønnsutgifter. 

Inntekter
Foretaket har mindreinntekter på 4,5 
mill. kroner i forhold til budsjetterte 
salgsinntekter. Foretaket budsjetterte i 
utgangspunktet med en økning i andre 
inntekter på 1,5 mill. kroner i 2013. 

Videre ble det budsjettert en ytterligere 
økning i andre inntekter på 2,4 mill. 
kroner med tanke på inndekning av mer-
forbruk fra 2012. Moldebadet KF hadde i 
2013 hele 134.000 besøkende. Dette er 
på samme nivå som i 2012.

Foretaket hadde en resultatforbedring 
på 0,4 mill. kroner i forhold til 2012. 
Ses det bort fra overføring av midler 
til dekning av tidligere års merforbruk, 
ville foretaket hatt et regnskapsmessig 
merforbruk på 2,0 mill. kroner i 2013. I 
2012 var merforbruket på 2,4 mill. kroner

Sykefravær: Moldebadet KF har et mål 
om 95 pst. nærvær. Foretaket hadde et 
nærvær i 2013 på 95,8 pst.

Medarbeidere: Moldebadet KF gjen-
nomførte en medarbeiderundersøkelse 
i 2013. Undersøkelsen ga bedre skår 
jevnt over enn året før. Foretaket har 
mange ekstrahjelper og totalt antall 
ansatte er 36 personer i løpet av året.

Balansert avviksforklaring

Med opp mot 150.000 gjester per år og 
et krevende klima blir det stor slitasje 
på anlegget. Foretaket ser nå klart at 

kontinuerlig små vedlikeholdsoppga-
ver og større utskiftninger begynner å 
melde seg.

Fremtidige utfordringer
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Molde Eiendom KF

66%

34%

22%

65%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  56 46,96
2012  32 28,55
2011  30 26,20
2010  27 23,58

Fordeling av hovedtall

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

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

2011 2012 2013 Budsjett
2014

70 -69 68 -69 116 -114 96 -96

 Netto driftsresultat Årsresultat
2013  -3 813 -2 590
2012  1 190 725
2011  3 876 -489
2010  -3 187 67 
 

daglig leder 
Åsmund Vestad

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  0,6 % 0,6 % 2,4 % 3,6 % 
2012  1,3 % 0,5 % 2,2 % 4,0 % 
2011  0,9 % 0,8 % 2,3 % 4,0 %
2010  1,1 % 0,6 % 2,4 % 4,1 %

Molde Havnevesen KF

 2010 2011 2012 2013
Omsetning (mill. kroner) 3,5 3,3 2,8 2,5
Eiendeler 77,8 76,0 74,8 71,4

Andre nøkkeltall

havnedirektør 
Olav Akselvoll

Tallene som presenteres til og med 2012 gjelder Molde Eiendom KF før  
sammenslåingen.

Molde Eiendom KF er Molde kommu-
nes eiendomsforetak. I 2013 ble «nye 
Molde Eiendom KF» resultatet av en 
sammenslåing mellom Molde Utleiebo-
liger KF, Molde Eiendom KF (formåls-
bygg), samt at renholdsvirksomheten 
ble overført fra Molde bydrift. Foretaket 
har utover dette ansvaret for kommu-
nens byggeprosjekt og er kommunens 
byggherrerepresentant i prosjektene. 
Foretaket fikk ny leder, ble samlokalisert 
i Bispegården og fikk slått sammen bud-
sjett og regnskap den 1. juli 2013. 

Foretaket består av fem virksomhets-
områder: renhold, drift og forvaltning, 
vedlikehold, prosjekt og utleieboliger. 

Formålet er en helhetlig forvaltning 
av kommunens eiendomsmasse med 
tilhørende tomter, der både byggenes 
funksjon og realverdi skal ivaretas over 
tiltenkt levetid.

En fusjonsprosess er alltid krevende. 
Folk og avdelinger må flytte på seg, 
og ansvar, oppgaver og rutiner endres. 
Sammenslåingen i Molde Eiendom 
KF har så langt vist seg vellykket. De 
ansatte har vært svært samarbeidsvillige 
og vist god omstillingsevne. Ansatte 
uttrykker tilfredshet med egen arbeids-
plass, og sykefraværet har fortsatt å 
holde seg på et lavt nivå.

Tjenester og oppgaver

Økonomi: Foretaket har et merforbruk 
på kr. 2.590.139,-. 

Årsaker til merforbruket er bortfall av 
kjeltariffer og endringer i beregnings-
elementene med ca. 0,8 mill. kroner, 
utgifter til førtidspensjon (AFP) på ca. 
0,8 mill. kroner, økte utgifter i forbin-
delse med fusjonen og økt tjenestepro-
duksjon. Akkumulert merforbruket vil bli 
søkt dekket i 2015.

Sykefravær: Sykefraværet er 3,6 pst., 
hvilket er langt under snittet for Molde 
kommune. Dette til tross for høyt og 
økende arbeidspress på ansatte. I AMU 
har det vært lagt vekt på risikoreduseren-
de tiltak, som foretaket har tatt til følge.

Medarbeidere: Det er ikke gjennomført 
medarbeiderundersøkelse for foretaket 
i 2013.

Brukere: Molde Eiendom KF gjen-
nomførte en omdømmeundersøkelse 
blant enhetsledere og utvalgte ansatte 
i Molde kommune. Undersøkelsen 
avdekket at Molde Eiendom KF har 
potensiale til å forbedre sitt omdømme, 
og at forbedringen kan oppnås gjennom 
bedre kommunikasjon med enhets- og 
avdelingsledere, mer tydelig informa-
sjon, bedre forventningsstyring og en 
mer bruker- og serviceorientert drift i alle 
ledd av organisasjonen. 

Balansert avviksforklaring

Ved oppføring av nye bygg og renove-
ring av gamle, gjennomføres viktige 
energisparende tiltak. Arbeidet med 
sentralisert driftskontroll for avanserte 
tekniske anlegg og energiovervåknings-
system, videreføres.

Rollefordelingen mellom kommunen 
som oppdragsgiver og bestiller og 
Molde Eiendom KF som utfører, søkes 
rendyrket gjennom månedlige samar-
beidsmøter og utarbeidelse av retnings-
linjer for kommunale byggeprosjekter 
gjennom Molde Eiendom KF. Foretaket 
har, sammen med kommunen, et stort 
ansvar med oppfølgingen av kommu-
nens boligsosiale handlingsplan. Utfor-
dring blir å framskaffe boliger med riktig 
størrelse, beliggenhet og kostnad. 

Vedlikeholdet av eksisterende bolig-
masse må prioriteres, dersom eien-
domsmassen skal forvaltes på en god 
og forsvarlig måte.

Foretaket har gått til anskaffelse av FDV-
systemet Plania. I den forbindelse er det 
behov for opplæring og kompetansebyg-
ging blant driftsteknikere og operatører.

Sammenslåingen til nye Molde Eiendom 
KF gikk bra og nå gjenstår det å hente 
ut synergieffekter og stordriftsfordeler. 
I tillegg skal driften bli mindre sårbar på 
kompetanse og mer brukerorientert. For 
å oppnå forbedringer og realisere lønn-
somhetsgevinster, vil foretaket i 2014 
gjennomføre prosjektet «Synergi 2014». 

Fremtidige utfordringer

13%

 Regnskap  Budsjett Avvik Regnskap Regnskap Budsjett
 2013 2013 2013  2012  2011  2014
Driftsutgifter inkl. finanskostn./-inntekter og avdrag på lån 2 177 2 303 -126 2 464 2 897 2 205
Driftsinntekter 2 500 2 500  -  2 754 3 330 2 500
Avsetning disposisjonsfond/investeringsfond 205 197  8  240 231 295
Årsresultat 118 0 -118 50 202 0

Hovedtall

Molde Havnevesen KF er et rent 
eiendomsselskap. Havnevesenets 
eiendomsmasse ble værende i foretaket 
ved opprettelsen av Molde og Romsdal 
Havn IKS. Disposisjonsretten til disse 
eiendommene og eiendelene er overtatt 
av Molde og Romsdal Havn IKS, og 

dette selskapet betaler et årlig fremlei-
ebeløp til Molde Havnevesen KF. Foreta-
ket har ingen ansatte og alle merkantile 
tjenester kjøpes av Molde og Romsdal 
Havn IKS. Molde Havnevesen KF har et 
eget styre på tre personer som er poli-
tisk oppnevnt av Molde kommune.

Tjenester og oppgaver

(Beløp i 1.000 kr.)
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Pensjonskasse, stiftelser, legater og fond

Kirkelig fellesråd

kirkeverge 
Hans Jakob Nes

Molde kommune har ved årsskiftet 
tre stiftelser hvor kommunens styring 
ivaretas gjennom valg av representanter 
i Molde legatstyre. Økonomiavdelingen 
fører regnskap for stiftelsene og har 
sekretærfunksjonen for disse. Informa-
sjon om stiftelsene ligger på Molde 
kommunes sider på internett, og ved be-
slutning om utdeling, blir opplysninger 
om søknadsfrist og formål annonsert i 
Romsdals Budstikke. Følgende stiftelser 
blir ivaretatt av Molde kommune:

Molde kommunes stiftelse for  
utdanning
Disponibel avkastning tildeles ungdom 
som tar utdanning utover videregå-

ende skole ved høgskoler og universi-
teter i Norge eller utlandet. Styret kan 
reservere et eller flere års avkastning til 
bruk for senere år, eller bestemme at 
ikke disponert avkastning skal tillegges 
kapitalen.

Molde kommunes stiftelse for sosiale 
formål
Avkastningen kan hvert år disponeres 
av styret til fordel for eldre, syke og van-
skeligstilte bosatt i Molde og tidligere 
Bolsøy kommune. Stiftelsens midler 
tildeles fortrinnsvis offentlige eller pri-
vate institusjoner, interesseorganisasjo-
ner eller andre organisasjoner i Molde 
kommune som arbeider med tiltak som 

tilgodeser målgruppene. Styret kan 
reservere et eller flere års avkastning til 
bruk for senere år, eller bestemme at 
ikke disponert avkastning skal tillegges 
kapitalen.

Hans Rasmus Astrup og Augusta 
Astrups fond
Dette er et fond for vedlikehold av 
gravstedet på Røbekk kirkegård. Molde 
legatstyre godkjenner regnskap og 
årsmelding.

Reisestipend for lærere ved Molde 
gymnas
Molde kommunes rolle i denne stiftel-
sen er kun å føre regnskapet.

Pensjonskasse, stiftelser, legater og fond

daglig leder
Hilmar Windstad

Molde Kommunale Pensjonskasse ble 
opprettet med virkning fra 1. januar 2008 
og administrerer de pensjonstjenester 
og forpliktelser som er avtalt i hovedta-
riffavtalen for kommunale arbeidstakere, 
med unntak av pensjons-tjenester for 
sykepleiere som etter egen ordning fra 
1962 er administrert av KLP, og for peda-
gogisk personell som etter egen avtale 

er knyttet til Statens pensjonskasse. 
Molde Kommunale Pensjonskasse eier 
og forvalter Molde rådhus, Storgata 31, 
Storgata 33 og Godtfred Lies plass 2. 
Pensjonskassen har levert gode økono-
miske resultater i de seks driftsårene 
den har virket. Pensjonskassen er et 
verktøy som gir muligheter til å redusere 
kommunens pensjonskostnader på 

sikt. Likedan har pensjonskassen brukt 
betydelige økonomiske ressurser på 
istandsetting av rådhuset. Pensjonskas-
sens egenkapital og forpliktelser er på 
1,5 mrd. kroner og har en kapitaldekning 
på vel 12,6 pst., mens kravet til kapital-
dekning er på 8,0 pst. Pensjonskassen 
er således meget solid.

Molde Kommunale Pensjonskasse

 2011 2012 2013
Resultat av teknisk regnskap  6 465   4 592  -14 307
Resultat av ikke teknisk regnskap  -1 354   -3 665  7 301
Resultat før skattekostnad  5 111   927   -7 006 
Skattekostnader  4 352   -     -      
Totalresultat  9 463   927   -7 006 

Driftsregnskapet (Beløp i 1.000 kr.)

 2011 2012 2013
Selskapsportefølje  141 516   137 211   132 337 
Kundeportefølje  1 065 301   1 176 569   1 348 654 
Sum eiendeler  1 206 817   1 313 780   1 480 991 
Sum egenkapital  157 222   158 150   151 144 
Sum forpliktelser  1 049 595   1 155 630   1 329 847 
Sum egenkapital og forpliktelser  1 206 817   1 313 780  1 480 991 

Balansen (Beløp i 1.000 kr.)

     Tillagt til/
 Formue per Årets Årets anvendt
 31.12.13 inntekter utgifter av formuen

Molde kommunes stiftelse for utdanning  102 067   2 709   -   2 709 
Molde kommunes stiftelse for sosiale formål  970 217   25 747   1 600   24 147 
Hans Rasmus Astrup og Augusta Astrups fond  99 387   2 638   -   2 638 
Reisestipend for lærere ved Molde gymnas  194 047   5 211   4 150   1 061 
   1 365 718   36 305   5 750   30 555 

Reisestipend for lærere bestyres av Molde videregående skole m ens de øvrige legater og fond av Molde 
legatstyre.

(Beløp i 1.000 kr.)Oppgave over stiftelser, legater og fond 2013

Stiftelser, legater og fond 

 2010 2011 2012 2013
Medlemmer av DNK  21 228   21 228   21 477   21 503 
Døpte  206   247   233   210 
Konfirmanter  234   284   237   232 
Bryllup  58   57   47   47 
Gravferder  192   197   177   213 
Antall gudstjenester  303   315   297   287 
Konserter med mer  36   31   24   26 
Deltakere ved alle gudstjenester  40 089   42 735   39 472   38 542 
Gjennomsnitt gudstjeneste, søndag og helligdager  127   145   139   140 

Andre nøkkeltall

 Regnskap  Budsjett Avvik Regnskap Regnskap Budsjett
 2013 2013 2013 2012  2011  2014
Sum driftsinntekter  -17 961   -16 578   1 384   -17 276   -16 783   -15 494 
Sum driftsutgifter  16 925   16 571   -355   17 318   16 680   15 287 
Interne finansieringstransaksjoner  970   7   -963   210   72   207 
Årsresultat  66   -   -66   -252   31   - 

Hovedtall (Beløp i 1.000 kr.)

Kirken i Molde består av fem sokn 
fordelt på to samarbeidsområder. 
Kirken er organisert med en stab i hvert 
samarbeidsområde hvorav domkirkens 
stab er samlokalisert med fellesrådets 
administrasjon. Molde kirkelige fellesråd 
ivaretar oppgaver etter kirkelovens § 14 
på vegne av de enkelte sokn i den lokale 
kirken i Molde kommune. Fellesrådet 
forvalter midler som i tillegg til å komme 
fra staten, i hovedsak kommer som 
overføringer fra Molde kommune.

Kirkelige fellesråd har ansvaret for
•   økonomiske og administrative opp-

gaver
•   drift og vedlikehold av kirker, kirkegår-

der og kirkelige kontorer
•   arbeidsgiveransvaret for lokalt kirke-

lige ansatte
•   utarbeidelse av mål og planer

Når det gjelder soknenes ansvar for 
«det kristelige liv» herunder forkyn-
nelse, undervisning, diakoni og kirkemu-
sikk, har menighetsrådene virksomhets-
ansvar for dette (kirkelovens § 9). Det er 

fellesrådets ansvar å forvalte midler fra 
kommune og stat til å dekke utgifter til 
lønn og utstyr for de ansatte i soknene. 
Det er stor grad av aktivitet som kom-
mer barn, unge og voksne til gode og 
kirkens ansatte er til stede i folks sorg 
og glede. Kirkelig fellesråd har forvalt-
ningsansvaret for driften av gravplas-
sene og den praktiske driften utføres i 
hovedsak av kommunens avdeling for 
park og idrett som kommunal tjeneste-
yting.

Tjenester og oppgaver

Økonomi: Kirkelig fellesråd hadde et 
mindreforbruk på kr. 66.069,-.

Områdene kirkelig administrasjon, kirker 
og gravplasser har et mindreforbruk 
som i hovedsak forklares ved noe økte 

tilskudd fra bispedømmet til kateket- og 
diakonstillinger, samt noe lavere pen-
sjonspremie enn budsjettert. 

Tjenesten for trosopplæring (Sub Urban) 
har isolert sett et underskudd på knappe 

0,1 mill. kroner. Det forholdsvis betyde-
lige merforbruket her skyldes mindre 
gaveinntekter enn forventet, samtidig 
med en forskyvning av husleieutgifter 
fra 2014 til 2013 som følge av opphør av 
husleieavtale i Kirkebakken 1 - 3.

Balansert avviksforklaring

Kirkelig fellesråd har brukt 2013 på å 
tilpasse seg nedgang i driftsrammene, 
og fra 2014 er ansattressursen redusert 
med til sammen ca. ett årsverk. Det er 
en stor utfordring å tilpasse virksomhe-
ten til disse rammene, og i tillegg til drift 
av kirker og gravplasser vil dette spesielt 

merkes innenfor diakonalt arbeid i 
Molde domkirke. Mange brukere vil nok 
oppleve dette som at en viktig ressurs 
blir borte.

Det er gledelig at Molde domkirkes tak 
er utbedret i 2013, men det er fortsatt 

en stor utfordring fremover å holde 
bygningsmassen ved like og tilpasset 
stadig nye og endrede krav til funksjon 
og sikkerhet. Dette vil kreve betydelige 
utbedringer og ressurser. 

Fremtidige utfordringer
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