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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 (etter-
spørsel).
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= 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.)

n barnehage

 

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

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, 
tiltak for barn med nedsatt funksjonsev-
ne 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 ramme-
overføringen til kommunene. Ikke-kom-
munale barnehager mottar kommunalt 
tilskudd beregnet etter utgiftene i de 
kommunale barnehagene. Finansier-
ingsreformen er fortsatt utfordrende og 
regelverket gjør den uforutsigbart både 
for ikke-kommunale eiere og kommuner. 
Systemet oppleves byråkratiserende og 
binder opp mye saksbehandlingskapasi-
tet. 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, presiserin-
ger og endringer fra departement og 
direktorat. Fra 2015 er det fastsatt at 
den kommunale satsen skal beregnes 
etter regnskap og ikke etter budsjett i de 
kommunale barnehagene. Forhåpentlig-
vis 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 vikti-
ge samarbeidspartnere for Molde kom-
mune. Kommunen arbeider kontinuerlig 

Tjenester og oppgaver 

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 %



4 5
B

ar
ne

ha
ge

B
arnehage

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: 
gjennom formelle tilsyn som systemre-
visjon, kontroll av sentrale dokumenter, 
årsregnskap, ulike rapporteringer til 
stat og fylke, herunder BASIL-rappor-
teringen (BArnehage-Stat-Innrapporte-
rings-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

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.

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-kommuna-
le 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 planlegges 
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
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En samlet barnehagesektor i Molde 
påpeker viktigheten av den gode barn-
dom i barnehagen hvor helhetssynet på 
barn er sentralt. I tråd med formålspa-
ragrafen skal barnehagen i samarbeid 
med hjemmet ivareta barnas behov for 
omsorg og lek, og fremme læring og 
danning som grunnlag for allsidig utvik-
ling. 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 ansattes 
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 barneha-
ge» 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-ha-
gene – 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 
knyttet 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, fagforenin-
gene, Høgskolen i Volda og fagseksjon 
barnehage. Prosjektet finansieres av 
kompetansemidler fra Fylkesmannen og 
ledes av en arbeidsgruppe med med-
lemmer fra kommunale og ikke-kom-
munale barnehager, fagforeningene og 
fagseksjon barnehage. 

Planlegging og grunnlagsarbeid begynte 
høsten 2013. Kick-off for samtlige 400 
barnehageansatte i kommunale og 
ikke-kommunale barnehager gjennomfø-
res 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-kom-
munale 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 strak-
stiltak 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 – Ut-
videlse av retten til barnehageplass og 
innføring av minimum to årlige barneha-
geopptak». Molde formannskap ønsker 
en utvidelse av retten og minimum 
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 forutsetning 
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 finansi-
eringsordningen 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 barnehagelære-
re. Det lokale GLØD-nettverket består 
av representanter fra Høgskolen i Volda, 
barnehagefaglige ansvarlige i regione-
ne, 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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  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-ut-
danning, 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 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 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 

kompetanseheving i barnehagesek-
toren i regionen; eksempelvis Roms-
dalsk barnehagestevne og prosjektet 
«Danning i Romsdalsbarnehagene». 
Gjennom arbeidet i kunnskapsnettet, 
styrkes samarbeidet mellom kommune-
ne, 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.

Andre nøkkeltall
Antall barn i barnehager fordelt på 
aldersgrupper

 Kommunale barnehager
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Ikke-kommunale barnehager

 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



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

Økonomi: Enheten hadde et mindrefor-
bruk på kr. 310.001,-. Enheten hadde 
svært stram økonomisk styring med 
fokus på sparing første halvår. Dette til 
tross for høyt sykefravær. Mindrefor-
bruket skyldes i all hovedsak en svært 
restriktiv bruk av vikarer i kombinasjon 
med at refusjonene ble noe høyere 
enn beregnet. I tillegg har vikarer stort 
sett lavere lønn enn de sykemeldte. 
Det er enhetens mål at budsjettet skal 
gå i balanse ved årsslutt. Dette med 
bakgrunn i at barnegruppene er store 
og at grunnbemanningen er nøktern og 
budsjettrammene er stramme. 

Sykefravær: Samlet sykefravær på 
enheten for 2013 var 13,0 pst. Fravær 
innenfor arbeidsgiverperioden er lavt. 
Langtidsfraværet er svært høyt, men 
ikke arbeidsrelatert. Tallene for enheten 
har vært omtrent konstante de siste 
fire årene, til tross for oppfølging av 
sykemeldte og fokus på det fysiske og 
psykiske arbeidsmiljøet. 

Medarbeidere: Det er mange med-
arbeidere med høy fagkompetanse 
i enheten. Pedagogiske ledere har 
barnehagelærerutdanning og nesten 
alle assistenter er fagarbeidere.  Det er 
faglig stolthet over arbeidet i enheten, 
noe som er synliggjort med svært høy 
skår på siste medarbeiderundersøkel-
se. Spørsmål om stolthet over egen 
arbeidsplass og trivsel gav høyeste skår 
med henholdsvis 5,4 og 5,6.  

Brukere: Spørsmålene om omsorg, 
respekt og personalets kompetanse 
fikk høyeste skår på siste brukerunder-
søkelse med henholdsvis 5,5 og 5,6. 
Dette ses i sammenheng med hvordan 
arbeidet med det faglige innholdet 
vektlegges. 

Enhetens visjon er: «Gode relasjoner 
skaper gode hverdager», og satsnings-
områdene er voksenrollen og lek som 
griper inn i hverandre. 

Innenfor satsningsområdet voksen-
rollen, har det vært fokusert på kom-
munikasjon og forståelse i samspill 
og samhandling mellom mennesker. 
Målet har vært å bevisstgjøre og styrke 
utvikling av personalets relasjonskom-
petanse. Innenfor satsningsområdet lek, 
har målet vært å skape et stimulerende 
lekemiljø, med tid til og rom for lek, 
med et engasjert personale. 

Det har vært arbeidet målrettet med 
satsningsområdene i alle møtefora. 
Refleksjon over teori og praksis har vært 
sentralt, med fokus på videreutvikling av 
praksis. 

Satsningsområdene har hatt fokus også 
på foreldremøter. Ellers vektlegges god 
kommunikasjon og utvikling av gode 
relasjoner også i samarbeidet med 
foreldre.

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Tjenesteleverandør     
- Brukerundersøkelse 4,5 4,8 - - 4,9
Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 13,7 % 13,6 % 13,8 % 13,0 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6 4,3 - 4,8  - 
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -2,6 % -2,6 % 0,4 % 2,3 %

72%

28%

96%
4%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  30 26,77
2012  33 30,40
2011  35 30,15
2010  36 31,18

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  12 890 13 200 310
2012  12 921 12 975 54
2011  13 243 12 902 -341
2010  3 110 3 110 -

styrer
Greta Kristensen

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  1,2 % 2,0 % 9,8 % 13,0 %
2012  1,6 % 2,3 % 9,9 % 13,8 %
2011  1,8 % 1,8 % 10,0 % 13,6 %
2010  1,5 % 1,3 % 10,9 % 13,7 %

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

2011 2012 2013 Budsjett
2014

Driftsutgifter/driftsinntekter     (mill. kr.)

18 -5 18 -5 18 -5 16 -4

Balansert avviksforklaring

Hatlelia og Barnas Hus barnehager

Økonomi: Enheten hadde et merfor-
bruk på kr. 170.329,-. Avviket skyldes 
hovedsakelig merforbruk på tiltak for 
funksjonshemmede barn og husleie-
utgifter til Sykepleierskolen. Spesielt 
første halvår hadde enheten flere barn 
med stort behov for hjelp og støtte i 
barnehagehverdagen. Det var nødven-
dig med økt bemanning for å ivareta 
barnas sikkerhet. Enheten ble fra 15. 
august utvidet med 23 barn under tre år. 
Ny barnehage ble opprettet, i midlerti-
dige lokaler i gamle Sykepleierskolen, 
for å ivareta retten til barnehageplass. 
Ved oppstart av barnehageåret viste 
det seg at det startet færre barn enn de 
som fikk tilbud om plass, og at enheten 
dermed trengte mindre bemanning enn 
forutsatt. Enheten har hatt en stram 
økonomisk styring og det pågår et 
internt arbeid under ledelse av fagsjef 
for barnehageområdet med fordeling av 
rammer mellom barnehagene.

Sykefravær: Enheten har hatt en klar 
nedgang i sykefraværet. Oppstart av ny 
avdeling i august, gjør at tallene ikke er 
direkte sammenlignbare med tidligere 
år. Korttidsfraværet er lavt på alle tre 
hus og enhetens AMU er fornøyd med 
utviklingen. Det er blant annet investert 
i tekniske hjelpemidler på et stellerom 
med vanskelige arbeidsforhold. Alle 
ansatte i enheten har vært delaktig i et 
samarbeid med andre barnehager om 
LØFT som arbeidsmetode, og de har 
blitt skolert i dette både med hensyn 
til arbeid med barna, bedriftskultur og 
ansvar for egen helse. Det satses på 
forebyggende arbeid og videreføring av 
arbeidet som handler om LØFTIS-pro-
sjektet.

Medarbeidere: Medarbeiderundersø-
kelsen fra 2012 viser et gjennomsnitt 
på 4,3. Lavest skår får enheten på 
fysiske arbeidsforhold, der standard 
på arbeidslokaler får så lavt som 2,6. 

Begge barnehagene står for tur for 
renovering og ombygging. Lokalene i 
Hatlelia og Barnas Hus er slitt og det 
mangler arbeidsplasser for personalet. 
Høyeste skår har enheten på trivsel og 
samarbeid med kollegaer på 5,0.

Brukere: Brukerundersøkelsen er fra 
våren 2013. Helhetsvurderingen fra for-
eldre i enheten var på 4,7, der respekt-
full behandling skårer høyest med 5,1 av 
6 oppnåelige.

Foreldre synes også

• at barna opplever at det er gøy i  
barnehagen (5,0)

• at barna opplever godt vennskap  
med andre barn (5,0)

• at personalet har omsorg for  
barnet (5,0)

•  at barna har et godt samspill  
med voksne (4,9)   

Fysisk innemiljø skårer lavest med 3,9 
og det henger nok sammen med at 
byggene er gamle og nedslitte.

Begge barnehagene er planlagt reno-
vert. Barnas Hus blir erstattet med 
nytt bygg og Hatlelia barnehage skal 
renoveres og delvis bygges om. Under 
bygging og renoveringer av barnehagen 
skal lokalene i gamle Sykepleierskolen 
benyttes. 

Etter at brukerundersøkelsen var gjen-
nomført har personalet hatt opplæring 
i løsningsfokusert tilnærming som 
arbeidsmetode. Det er mange spørsmål 
i undersøkelsen som omhandler og 
henger sammen med voksenrollen og 
barns og foreldres oppfatning blir preget 
av hvordan ulike situasjoner blir håndtert 
av de ansatte i barnehagen. Det blir 
derfor spennende å se om det blir noen 
endringer i svarene fra foreldrene ved 
neste brukerundersøkelse.

81%

19%

96%
4%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  36 33,15
2012  33 30,99
2011  37 32,53
2010  31 27,53

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik 
2013  14 742 14 573 -169
2012  12 839 12 168 -671
2011  12 925 11 759 -1 166
2010  3 365 3 365 -

styrer
May Britt Raknes

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  1,4 % 1,9 % 3,5 % 6,8 %
2012  1,5 % 1,6 % 5,7 % 8,8 %
2011  1,8 % 1,7 % 8,1 % 11,6 %
2010  1,4 % 1,8 % 7,2 % 10,4 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

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

2011

17 -4

2012

17 -4

2013

19 -4

Budsjett
2014

22 -5

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Tjenesteleverandør     
- Brukerundersøkelse 4,5 4,7 - - 4,5
Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 10,4 % 11,6 % 8,8 % 6,8 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6 4,4 - 4,3 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -1,5 % -9,9 % -5,5 % -1,2 %

Balansert avviksforklaring
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Kvam og St. Sunniva barnehager

Økonomi: Enheten har et mindreforbruk 
på kr. 520.433,-. Årsaken til avviket skyl-
des hovedsakelig midler som i første 
halvår ble bundet opp til barnehage-
områdets arbeid med ny omfordelings-
modell. I tillegg har enheten hatt høyt 
sykefravær og problemer med å skaffe 
kompetente vikarer. Barnehagen har 
hatt et utstrakt samarbeid med NAV om 
tilrettelegginger og praksisplasser. Dette 
har bidratt med merinntekter. 

Sykefravær: Enheten har et svært høyt 
sykefravær samlet med 13,1 pst. Kort-
tidsfraværet er lavt. Det er langtidsfra-
været som er høyt. Årsakene til dette er 
kjent, og bedriftshelsetjenesten og NAV 
er inne som samarbeidspartnere. Det 
er stor forskjell i sykefraværet mellom 
de to barnehagene. Enheten er inne i et 
NAV-støttet prosjekt som handler om at 
alle i enheten skal hospitere minst én 
uke i den andre barnehagen. Enheten 
høster allerede noen erfaringer av pro-
sjektet, men ser frem til å evaluere pro-
sjektet når det er avsluttet. Det handler 
om å lære av hverandre, men også om 
å bli sett utenfra, for så å reflektere over 
egen praksis og vurdere egne holdnin-
ger, verdier og handlinger.   

Medarbeidere: Medarbeiderundersøkel-
sen 2012 viser et gjennomsnitt på 4,7. 

Godt arbeidsmiljø og en integreren-
de arbeidsplass får høy skåre, med 
henholdsvis 5,5 og 5,3. Medarbeiderne 
kjenner også målene for arbeidet godt 
og de opplever å lære noe nytt. Enheten 
har et særlig fokus på kompetanseø-
kning. Hele personalet kurses, med 
etterfølgende gruppearbeid og plenums-
refleksjoner som gir mulighet til å tenke 
høyt sammen og lære av hverandre. 
For å holde oppe et godt pedagogisk og 
sosialt miljø, må det kontinuerlig arbei-

des med voksenrollen og relasjonene. 
Det å reflektere rundt egne holdninger 
og handlinger er nødvendig for å sikre 
samsvar mellom verdier og mål som er 
nedfelt i lovverk og vedtatte planer.

Dårligst skår fikk standarden på arbeids-
lokaler. I 2013 er det gjort en del, men 
det gjenstår enda en del arbeid, blant 
annet utbedring av garderobeforholde-
ne.

Brukere: De ansatte skal ha et helhets-
perspektiv på barndom og utviklings-
psykologi. Barnehagen skal være en 
helsefremmende arena. Kosthold, 
hygiene og bevegelse er viktige bidrag 
for å fremme helse og forebygge 
fysiske plager og fedme. Naturen er vår 
beste samarbeidspartner i så måte. Den 
viktigste faktoren for at barnehagen skal 
være helsefremmende, er likevel ivare-
takelse og utvikling av et godt selvbilde 
hos barnet.  

Våren 2013 gjennomførte Molde kom-
mune en brukerundersøkelse i alle bar-
nehager. Enheten hadde en svarprosent 
på 71 pst. Den gjennomsnittlige skåren 
var 5,1. Respektfull behandling, barnets 
sosiale utvikling, personalets omsorg 
for barnet fikk skår fra 5,4 til 5,6. Godt 
samspill og at det er gøy i barnehagen 
fikk 5,3. Det fysiske miljøet i en av bar-
nehagene var et område foreldrene var 
mindre fornøyd med. 

På oppsummeringsspørsmål om hvor 
fornøyd foreldrene var med barnehage-
ne, fikk enheten en skår på 5,3. Dette 
er enheten godt fornøyd med, og tror 
at mål og arbeidsmåter er medvirkende 
årsaker til at foreldrene viser den tilliten 
de gjør gjennom de gode tilbakemeldin-
gene. 

60%

40%

92%
8%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  29 26,64
2012  27 25,64
2011  31 28,65
2010  33 29,75

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik 
2013  11 009 11 530 521
2012  11 199 11 471 272
2011  11 316 11 296 -20
2010  3 221 3 221 -

styrer
Mari Lund Johannessen

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  1,1 % 0,8 % 11,2 % 13,1 %
2012  1,5 % 1,1 % 3,8 % 6,4 %
2011  1,5 % 1,1 % 5,9 % 8,5 %
2010  1,7 % 1,7 % 6,9 % 10,3 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)
utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2011 2012 2013 Budsjett
2014

16 -4 15 -4 16 -5 15 -4

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Tjenesteleverandør     
- Brukerundersøkelse 4,5 4,9 - - 5,1
Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 10,3 % 8,5 % 6,4 % 13,1 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6 4,7 - 4,7 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -3,1 % -0,2 % 2,4 % 4,5 %

Balansert avviksforklaring

Hjelset barnehage

Økonomi: Enheten hadde et merforbruk 
på kr. 321.103,-. Årsaken skyldes hoved-
sakelig forsinkelser rundt ny omforde-
lingsmodell der enheten forventes å få 
økt ramme ut fra eksisterende drift.

Sykefravær: Sykefraværet for enheten i 
2013 var 16,3 pst. Det er langtidsfravæ-
ret som gir høyt sykefravær. Det meste 
av dette er ikke arbeidsrelatert. Enheten 
har jobbet aktivt med å få ned dette 
med Nav og bedriftshelsetjenesten. De 
ansatte har fått opplæring i LØFT som 
arbeidsmetode både i arbeidet med 
barna og i egen bedriftskultur. Enheten 
har brukt tilrettelegging med tilskudd fra 
Nav, samt hatt fokus på tydelig ledelse. 
Det har også vært jobbet med arbeids-
miljøet, mellom annet er det blitt oppret-
tet en miljøgruppe som arrangerer turer 
og sammenkomster for alle ansatte. 
Rutiner for smittevern er på plass. 

Medarbeidere: Enhetens måling i 2012 
var under både landsgjennomsnittet og 
gjennomsnittet for Molde kommune. 
Høyest skår oppnås på innhold i jobben 
og hvor fornøyd de er med nærmeste 
leder. Det er lavest skår på personlig og 
faglig utvikling, organisering av arbeidet 
og fysiske arbeidsforhold. De fysiske 
arbeidsforholdene hadde sammenheng 
med drift i midlertidige lokaler. Oktober 
2013 flyttet barnehagen inn i nyoppus-
sede lokaler. Her er standarden hevet 
betraktelig. Hele personalgruppen har 
siden da jobbet med å få på plass nye 
rutiner, ny organisering og samarbeid 
innad i enheten.

Brukere: Brukerundersøkelsen er fra 
2013 med svarprosent på 49 pst. Resul-
tat av målingen er 4,5. Brukertilfredshe-
ten i enheten ligger under både lands-
gjennomsnittet og gjennomsnittet for 

Molde kommune. Best resultat oppnåd-
de barnehagen på trivsel, tilgjengelighet 
og respektfull behandling. Brukerne skal 
bli møtt med respekt og bli tatt på alvor. 
Det er ikke alltid at ønsker kan innfris, 
men alle har krav på et svar. Barnehagen 
har utvidet åpningstid for å imøtekomme 
brukernes behov. 

Det har vært fokus på voksenrollen og 
relasjoner mellom barn og mellom barn 
og voksne. LØFT brukes som arbeids-
metode. Brukerundersøkelsen viser høy 
skår på vennskap med andre barn, noe 
som kan være resultat av at barnehagen 
har hatt fokus på vennskap mellom 
barna, at de skal føle seg trygge og ha 
en tilhørighet. 

Lavest skår oppnådde barnehagen på 
fysisk miljø, informasjon og brukermed-
virkning. I og med at barnehagen flyttet 
inn i nyoppussede lokaler i 2013 er de 
fysiske forholdene og standarden hevet. 
Barnehagen er nå samlet i et bygg noe 
som gjør hverdagen lettere for brukerne 
som tidligere måtte levere flere steder. 
Uteområdet er opprustet med både 
lekeapparat, grillhytte og naturlige leke-
områder i skogen på området. Gapahu-
ken utenfor barnehagen er pusset opp 
sammen med foreldrene på dugnad. 

Nye informasjonsrutiner er etablert. 
Informasjonen skal nå ut til foreldre både 
på e-post og ved oppslag på foreldre-
tavle. Det legges til rette for at brukerne 
skal kunne gi innspill til arbeidet i barne-
hagen, blant annet på foreldremøter og i 
foreldresamtaler. I barnehagens foreldre-
råd tas saker opp og diskuteres. Her kan 
foreldrene komme med sine synspunkt 
og nye forslag. Saker tas videre og blir 
drøftet i samarbeidsutvalget.

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

66%
34%

94%
6%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  23 19,00
2012  23 17,89
2011  25 20,73
2010  39 32,75

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  8 097 7 776 -321
2012  6 864 6 846 -18
2011  7 243 6 599 -644
2010  2 469 2 469 -

styrer
Liv Irene Vestvold

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  2,7 % 1,5 % 12,1 % 16,3 %
2012  3,4 % 2,6 % 10,1 % 16,1 %
2011  1,9 % 2,8 % 7,2 % 11,9 %
2010  1,2 % 2,5 % 14,6 % 18,3 %

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

2011 2012 2013 Budsjett
2014

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

11 -3 10 -3 11 -3 12 -3

Tjenesteleverandør     
- Brukerundersøkelse 4,5 4,7 - - 4,6
Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 18,3 % 11,9 % 16,1 % 16,3 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6 4,4 - 4,0 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 0,0 % -9,8 % -0,3 % -4,1 %

Balansert avviksforklaring
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Langmyra og Banehaugen barnehager

Økonomi: Enheten hadde et mindre-
forbruk på kr. 70.671. Avviket skyldes i 
hovedsak restriktiv bruk av vikarer og ut-
fordring med å få tak i vikarer til kortere 
vikariat. Enheten har også hatt en stram 
styring av innkjøp.

Sykefravær: Enheten hadde et sykefra-
vær på 12,4 pst. i 2013. Dette er høyt, 
men en klar nedgang i forhold til 2012. 
I 2013 kom Banehaugen barnehage inn 
i enheten og begge barnehagene har 
sammen arbeidet med forebyggende 
arbeid. Enheten opplever at prosjek-
tet LØFTIS har vært med på å styrke 
kompetansen til de ansatte med tanke 
på å mestre sitt arbeid og ta ansvar for 
egen helse. Barnehagene i enheten har 
lavt korttidsfravær og langtidsfraværet 
dette året har vært knyttet til spesielle 
sykdomsforhold som ikke er arbeidsre-
laterte. 

Medarbeidere: Enheten hadde en skår 
på 4,9 i medarbeiderundersøkelsen og 
gjennomsnittet for Molde kommune var 
4,5. Stolthet over egen arbeidsplass og 
innhold i jobben får høy skår. Medarbei-
derne opplever at de mestrer jobben sin 
og de er fornøyd med organiseringen 
av arbeidet. Sett i sammenheng med at 
enheten også skårer høyt på oppfølging 
av medarbeidersamtaler, ser det ut til 
at et positivt kulturarbeid i barnehagen 
har gitt effekt. Hele personalgruppen 
deltar i utviklingsarbeid og opplæring i 
LØFT for å bli gode barneveiledere og 
for å være med på å bygge enda bedre 
bedriftskultur. 

Enheten har også hatt økt fokus på å 
forbedre informasjonsrutinene, da dette 
området skåret litt under gjennomsnit-
tet. Det foregår kontinuerlig oppfølging 
på dette. 

Brukere: Gjennomsnittet for landet, 
kommunen og enheten var for alle 
5,0. Enheten skåret høyt på respektfull 
behandling og tilgjengelighet. Dette er 
områder som har hatt fokus. Personalet 
har gjennom LØFTIS jobbet med løs-
ningsfokusert tilnærming, og på sikt vil 
også foreldrene tilbys LØFT-kurs da det 
er kommet ønsker om dette. 

Høy skår oppnås også på barnehagens 
bidrag til god språkutvikling. Dette 
arbeidet pågår videre i innværende 
barnehageår. Arbeidet er også rettet 
mot barn fra minoritetsspråklige familier 
der det er et opplegg med språkgrup-
per. Arbeidsmetoden gir nytte for hele 
barnegruppen og er veldig inkluderende 
med tanke på felleskapsopplevelsen. 
Dette opplegget i tillegg til LØFT, skaper 
et godt grunnlag for årets satsningsom-
råde som er vennskap. 

Et av forbedringsområdene er synliggjø-
ring av foreldrenes og barnas mulighet 
til å påvirke innholdet i barnehagen. 
Dette var eget tema på foreldremøte 
høsten 2013 og det ble gjentatt i for-
eldresamtalene. Våren 2014 evalueres 
dette i samarbeid med foreldrene.

utg.

76%
22%

95%
5%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  15 12,90
2012  8 7,40
2011  17 14,36 
2010  17 13,88

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  5 768 5 839 71
2012  4 569 4 901 332
2011  5 527 5 620 93
2010  1 550 1 550 -

styrer
Ellen Lyngvær Hjelset

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  0,8 % 1,7 % 9,9 % 12,4 %
2012  0,5 % 0,4 % 18,8 % 19,7 %
2011  0,4 % 1,7 % 14,5 % 16,6 %
2010  1,2 % 3,1 % 9,3 % 13,6 %

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

2011 2012 2013 Budsjett
2014

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

8 -3 7 -2 8 -2 7 -2

Målekort  Mål 2010 2011 2012  2013

Tjenesteleverandør     
- Brukerundersøkelse 4,5 4,5 - - 5,1
Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 13,6 % 16,6 % 19,7 % 12,4 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6 - - 4,9 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % - 1,7 % 6,8 % 1,2 %

Balansert avviksforklaring

2%

Lillekollen barnehage

Økonomi: Enheten hadde et mindre 
forbruk på kr. 774.954,-. Årsaken til 
avviket skyldes hovedsakelig midler 
som i første halvår ble bundet opp til 
barnehageområdets arbeid med ny 
omfordelingsmodell.

Sykefravær: Sykefraværet i 2013 var 
10,5 pst. Dette av en liten økning fra 
2012. Etter lokalt AMU sin vurdering er 
det langtidsfraværet som er høyt, og i 
hovedsak er ikke dette arbeidsrelatert 
fravær. Barnehagen jobber kontinuerlig 
med forebyggende tiltak: Nye tekniske 
hjelpemidler er tatt i bruk, bevisstgjøring 
rundt ergonomi er satt på dagsorden og 
det er kartlagt hva som er påregnelige 
av tunge løft og hva som kan unngås. 
Enheten har iverksatt ulike trivselstiltak 
og medarbeiderundersøkelsen viser at 
medarbeiderne trives. 

Tre kommunale barnehager jobber med 
et Lean-prosjekt vedrørende hygiene 
og smittevern i barnehagene. Det 
er viktig å forbygge smitte gjennom 

ulike tiltak på arbeidsplassen. Mye av 
korttidsfraværet er relatert til smitte 
på arbeidsplassen, som influensa og 
omgangssyke.

Medarbeidere: Målingen er fra 2012. 
Innhold i jobben og samarbeid og trivsel 
med kollegaene har best resultat med 
5,1. Bortsett fra systemer for lønns- og 
arbeidstidsordning, knytter utfordrin-
gene seg til fysiske forhold. Byggene 
er over 40 år gamle og står for tur til 
renovering eller nybygg i økonomiplan-
perioden.

Brukere: Brukertilfredsheten på 4,9 er 
over kommunens målsetting. Barne-
hagens åpningtidspunkt får høyest 
skår med 5,6. Respektfull behandling 
skårer 5,4. Brukerne mener deres barn 
trives godt i barnehagen, og at de har et 
allsidig leke- og aktivitetstilbud. Videre 
er brukerne godt fornøyde med at barna 
har et godt samspill med de voksne og 
godt vennskap med andre barn. Lavest 
skår fikk enheten på fysisk miljø (4,0). 

77%

23%

95%
5%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  34 30,80
2012  34 31,65
2011  40 35,60
2010  35 31,30

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  13 060 13 834 774
2012  13 398 13 930 532
2011  13 032 13 299 267
2010  2 511 2 511 -

styrer
Kristine Klokk

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  1,7 % 0,7 % 8,1 % 10,5 %
2012  1,4 % 2,0 % 6,1 % 9,5 %
2011  1,9 % 1,4 % 8,6 % 11,9 %
2010  1,5 % 1,4 % 10,1 % 13,0 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)
utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2011 2012 2013 Budsjett
2014

18 -5 19 -5 18 -5 18 -4

Målekort  Mål 2010 2011 2012  2013

Tjenesteleverandør     
- Brukerundersøkelse 4,5 5,1 - - 5,0
Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 13,0 % 11,9 % 9,5 % 10,5 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6 4,5 - 4,7 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 0,0 % 2,0 % 3,8 % 5,6 %

Balansert avviksforklaring
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