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1. DAGLIG  LEDERS  KOMMENTAR 
 

Året 2013 har vært både utfordrende og spennende. I 2013 ble «nye Molde Eiendom KF» 
resultatet av en sammenslåing mellom Molde Utleieboliger KF, Molde Eiendom KF 
(formålsbygg) samt renholdsvirksomheten som ble overført fra Molde Bydrift. Foretaket har 
ansvaret for kommunens byggeprosjekt, og er Molde kommunes byggherrerepresentant i 
prosjektene.  

I første halvår var Molde Utleieboliger KF ledet av daglig leder Torstein Fuglseth, fram til han 
fratrådte med pensjon. Molde Eiendom KF (formålsbygg) var ledet av konstituert daglig leder 
Bård Misund. Åsmund Vestad tiltrådte som ny daglig leder og det sammenslåtte foretaket ble 
samlokalisert i Bispegården den 1. juli 2013. Budsjett og regnskap ble også sammenslått per 
samme dato.  

Det nye foretaket består av fem virksomhetsområder, hhv. Renhold, Drift og forvaltning, 
Vedlikehold, Prosjekt og Utleieboliger. Målet med ansvarssamlingen er en helhetlig 
forvaltning av kommunens eiendomsmasse med tilhørende tomter, der både byggenes 
funksjon og realverdi skal ivaretas over tiltenkt levetid. I tillegg ønsker kommunen å oppnå 
synergieffekter som følge av sammenslåingen av eiendomsforetakene. 

I tillegg til en bygningsmasse på ca. 120.000 kvm formålsbygg, har foretaket i dag 535 
utleieboliger med ytterligere ca. 30.000 kvm bygningsmasse. I andre halvdel av 2013 
ervervet Molde Eiendom KF de tre studentblokkene i Fabrikkvegen med ytterligere 122 
hybler. Ved utgangen av året var disse ennå ikke tatt i bruk.  

Det har vært høy prosjektaktivitet i 2013, med mange mindre prosjekter og en rekke større. I 
2013 ble det blant annet åpnet to nye barnehager, hhv. Barnas Hus avdeling 
Sykepleierskolen, samt nye Hjelset barnehage (se kapittel 7). 

Molde Eiendom KF er inne i en periode med svært høy aktivitet og endringstakt. Molde 
Eiendom KF har fortsatt arbeidet med å skape en helhetlig forvaltning av Molde kommunens 
formålsbygg. Den tekniske forskriften TEK 10 har bidratt til en endring i tenkemåten for de 
valg som gjøres når et renovering- eller vedlikeholdsprosjekt skal utføres, med hensyn til 
energieffektivitet, universell utforming og om beslutninger basert på beregninger av 
bygningenes livssykluskostnader (LCC). I tråd med politisk vedtak for innsparing gjennom 
energiøkonomisering, har foretaket også i 2013 arbeidet med å oppgradere og utvikle 
styresystemene for tekniske anlegg. Sentralisering av ansvaret for de ulike byggene har 
bidratt til at knappe ressurser kan anvendes på de områdene som gir størst nytte. Molde 
kommune har oppgradert de fleste skolebygg og omsorgssenter, mens for barnehage-, 
idrett- og administrasjonsbygg er det nå flere som krever større tiltak.  
 
Molde Eiendom KF arbeider målbevisst med faglig utvikling. Kompetanseutvikling av 
driftsteknikere har vært et sentralt element i dette. Innen Renhold har en også satt fokus på 
målet om å drive mer effektivt ved å satse på fagopplæring av renholdere, øke 
stillingsprosentene for de fagutdannede og følgelig kunne utføre en større del av renholdet 
på dagtid. I tillegg legges det stor vekt på miljørettet renhold. Tiltakene bidrar ikke bare til 
bedre driftsøkonomi, men også for brukere av byggene oppnås store gevinster knyttet til 
forbedret innemiljø. 
 
Innen virksomhetsområdet Utleieboliger er aktiviteten i 2013 blitt sterkt påvirket av konkursen 
i Wesper AS (tidligere Omsorgsbygg Holding AS). Prosjekt «Halveishuset» med 
«Værestedet» i Myrabakken 6 var sterkt forsinket og langt ifra ferdigstilt da konkursen 
inntraff. En gjennomgang av andre eiendommer som tidligere er ervervet fra samme 
konkursforetak (eller nærstående), har vist seg å inneholde svært store tekniske mangler 
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samt manglende samsvar mellom godkjenninger og bygningenes tilstand. Arbeidet med 
opprydding i kaoset etter Wesper AS vil pågå i flere år framover, og foretaket har vært nødt 
til å be kommunestyret om økte lånerammer til oppryddingen. Også andre prosjekt som 
skulle ferdigstilles i 2012 ble forsinket og kom til utførelse først i 2013. 
 
Det er ellers et høyt kostnadsnivå på boliger til salgs i markedet og på boligtomter i Molde, 
samtidig som boligproduksjonen i kommunen stort sett utgjøres av eneboliger eller store 
leiligheter i høy prisklasse. Denne situasjonen skaper store utfordringer for foretaket med 
tanke på behovet for å framskaffe egnede boliger til innbyggere som ikke evner å skaffe 
tilpassede boliger selv.  Målet er å fremskaffe boliger med riktig størrelse, til riktig pris og 
med riktig funksjonalitet og beliggenhet. I tillegg bør det være et mål at en større andel av 
foretakets leietakere selv skal klare å skaffe egen bolig, slik at de ikke blir varig avhengige av 
kommunens hjelp.   
 
Samlet sykefravær i 2013 i Molde Eiendom KF var – til tross for høyt og økende 
arbeidspress på medarbeiderne – så lavt som 3,6 %, hvilket er langt under gjennomsnittet for 
Molde kommune. I AMU har det vært lagt vekt på risikoreduserende tiltak som foretaket har 
tatt til følge. F.eks. er mange bygg nå blitt sikret med fall – og/eller stige-sikring, renholderne 
eksponeres i redusert grad for løsemiddelholdige rengjøringsmidler, og ansatte med særskilt 
risikoeksponering har fått lege-sjekk i samråd med Bedriftshelsetjenesten og kommunens 
personalavdeling. 

Det er ikke gjennomført egen medarbeiderundersøkelse for foretaket i 2013. Foretaket har 
svært lav turnover blant de fast ansatte. Det har i store deler av 2013 vært benyttet innleie av 
medarbeidere på korttidskontrakter, for å kunne ha kapasitet til å holde tjenesteproduksjonen 
oppe på det etterspurte nivå. Ledelsen har fokus på trivsel, motivasjon og faglig 
opplæring/oppfølging. 

Molde Eiendom KF gjennomførte en omdømmeundersøkelse blant enhetsledere og utvalgte 
ansatte i Molde kommune. Undersøkelsen avdekket at Molde Eiendom KF har et potensiale 
til å forbedre sitt omdømme, og at forbedringen kan oppnås gjennom bedre kommunikasjon 
med enhets- og etatsledere, mer tydelig informasjon, bedre forventningsstyring og en mer 
bruker- og serviceorientert drift i alle ledd av organisasjonen.  

Fusjonen og lederskiftene i 2013 innebar at det i store deler av året var vanskelig å skaffe 
oversikt over situasjonen og sikre god økonomistyring. Virksomhetsledere og medarbeidere 
har derfor vært opptatt av å holde kostnadene nede. Likevel ble resultatet et overforbruk 
sammenlignet med revidert, sammenslått budsjett. Et kostnadsoverforbruk til tross; - når en 
tar hensyn til pålagte kostnadskutt i reviderte budsjett samt nedtrekk i rammer, viser 
årsresultatet at det sammenslåtte foretaket har drevet mer kostnadseffektivt enn foregående 
år og at foretaket er på rett vei.  

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 arbeidsplass, og sykefraværet har fortsatt å holde seg på et 
lavt nivå. 
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2. STYRETS BERETNING 
 

FORETAKET 
Molde Eiendom KF er Molde kommunes eiendomsforetak med følgende ansvar: 

Formål og oppgaver 

a) Molde Eiendom KF - Utleieboliger - har som formål å leie ut boliger til prioriterte grupper, 
dvs. vanskeligstilte, ressurssvake, eldre, psykisk utviklingshemmede, ungdom i 
etableringsfasen m.m. 

Foretaket skal være kommunens redskap til å gjennomføre politisk vedtatte boligsosiale 
tiltak, slik at kommunen oppfyller sin plikt til å skaffe boliger til prioriterte grupper av 
vanskeligstilte boligsøkere. 

Foretaket skal drive utleie iht. vedtatte tildelingsprosedyrer og rollefordeling mellom Molde 
kommune og foretaket. 

Foretaket skal fremskaffe, ved å leie, bygge eller kjøpe, tilstrekkelige og hensiktsmessige 
boliger iht behovet som kommunen og leiemarkedet etterspør. 

Foretaket skal sørge for forsvarlig eierskap, forvaltning, drift og vedlikehold av foretakets 
eiendommer. 

Foretaket skal sørge for at verdiene knyttet til foretakets eiendommer utvikles forsvarlig. 
Foretaket skal drive denne virksomheten lønnsomt med målsetning om gi kommunen 
avkastning på egenkapitalen som er lagt inn i foretaket. 

 

b) Molde Eiendom KF – Formålsbygg - skal eie, forvalte, drive og utvikle kommunenes 
formålsbygg med tilhørende tomter, inkludert ansvar for leide formålsbygg. 

Foretaket skal ivareta kommunens byggherrefunksjon. 

Foretaket kan gis ansvar for andre kommunale eiendommer som det er naturlig å legge i 
foretaket. 

Foretaket skal tilby lokaler og tjenester iht. kommunens bestillinger. Leieavtaler skal i slike 
forhold være den vanlige bindingsformen mellom kommunen og foretaket. 

Foretaket kan tillegges andre oppgaver etter vedtak i kommunestyret. 

Foretaket forvalter ca. 150 000 kvm bygg, og utfører drift og vedlikehold på det aller meste 
av bygningsmassen. Foretaket har i tillegg ansvaret for kommunens bygge- og 
renoveringsprosjekt. Molde Eiendom utfører også prosjekt- og byggeledelse i tillegg til sitt 
byggherreansvar. 
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STYRE T
Styret består av 4 politisk utvalgte medlemmer med personlige varamedlemmer og ett
medlem med varamedlem som er valgt av og blant foretakets ansatte.

Det ble i kommunestyremøte den 14.02.2013 valgt nytt styre som er identisk for begge
foretakene, med følgende sammensetning:

1. Kjell Harald Danielsen (H), leder

2. Frank Ove Sæther (AP), nestleder

3. Margareth Hoff Berg (Frp)

4. Olbjørn Kvernberg (V)

5. Anita Dalsbø Gulla (ansattes
representant)

VARAMEDLEMMER :

1. Randi Brokstad (H)

2. Hege Merethe Gagnat (AP)

3. Gerda Tolaas (SP)

4. Inger Paula Næss Skår (V)

5. Bjarne Gribbestad (ansattes
representant)

I styret i «gamle» Molde Utleieboliger KF ble det avholdt 6 styremøter og behandlet 27 saker
i første halvår, mens det i «gamle» Molde Eiendom KF ble avholdt 5 styremøter og behandlet
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16 saker i samme periode. I annet halvår ble det avholdt 4 styremøter og behandlet 36 saker 

i det nye selskapet. Til sammen ble det således avholdt 15 styremøter hvor 79 saker ble 
behandlet i 2013.  

 

Av særskilte styresaker kan nevnes: 

 Sammenslåing av Molde Eiendom KF og Molde Utleieboliger KF samt 
renholdsavdelingen fra Molde Bydrift. 

 Ansettelsen av ny daglig leder for Molde Eiendom KF. 
 Konkursen i Wesper AS (Tidligere Omsorgsbygg Holding AS). 

 Kjøpet av Fabrikkvegen 4-6-8. 
 Ny barnehage på Hjelset. 

 Ny barnehage på Sjukepleierskolen. 

 

Styrets oppgaver og myndighet 

Styrets kompetanse reguleres gjennom kommuneloven kapittel 11 og de føringer som 
foretakets vedtekter og kommunestyret har angitt. Kort gjengitt slik: 

 Foretaket ledes av styret, som har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som 
gjelder foretaket og dets virksomhet. Styret påser at virksomheten drives i samsvar med 
foretakets formål, vedtekter, kommunens økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak 
eller retningslinjer fastsatt av kommunestyret. 

 Styrets myndighet omfatter også myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å 
treffe avgjørelser i personalsaker.  

 Styret fører tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. 
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ORG ANI SE RING

Molde Eiendom KF er organisert med fem virksomheter under daglig leder. I tillegg til dette
er det kontorleder med ansvar for merkantile oppgaver. Administrasjonen består mao. av 2
årsverk. Foretaket kjøper i tillegg tjenester fra Molde kommune og interkommunale foretak
innenfor områder som økonomi/regnskap, personal/lønn, arkiv, IKT o.a.

Daglig leder Åsmund Vestad Kontorleder Bodil Aspelund

DRIFT OG FORVALTNI NG

Virksomhetsleder Kristin
Tangvik

Virksomhet for drift og forvaltning består av leder,
avdelingsingeniør, ingeniør energi og automasjon,
arbeidsleder, teknisk inspektør, bedriftselektriker, kontroll-
team og 8,5 driftsteknikere. Samlet utgjør virksomheten 16
årsverk.

BYGG OG VEDLIKEHOLD

Virksomhetsleder Rune Hagås

Virksomhet for bygg og vedlikehold består av leder og et
vedlikeholdsteam med 5 faste håndverkere. Samlet utgjør
dette 6 årsverk. På grunn av stor oppdragsmengde har en i
store deler av 2013 utvidet arbeidsstyrken med 3 midlertidig
ansatte.
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PROSJEKT 

 

Virksomhetsleder  

Tor Egil Heimstad 

Virksomhet for prosjekt består av leder og prosjektleder. I 
tillegg var det i 2013 engasjert byggeleder/takstmann. Samlet 
utgjør dette 3 årsverk.  

På grunn av stor oppdragsmengde har det vært nødvendig å 
kjøpe inn rådgivende tjenester (f.eks. prosjektleder) tilknyttet 
flere prosjekter. 

 

 

UTLEIEBOLIGER 
Daglig leder i Molde Utleieboliger KF gikk av med pensjon den 30.06.2013. Som følge av 
sammenslåingen av Molde Eiendom KF og Molde Utleieboliger KF, har den nye daglige 
lederen i Molde Eiendom KF erstattet de to tidligere daglige lederne for foretakene. 
Administrasjonen har i driftsåret ellers hatt to førstekonsulenter/rådgivere i tillegg til daglig 
leder. I første halvår hadde virksomheten en boligadministrativ fagarbeider som sluttet i juni. 
Vedlikeholdsstyrken i Utleieboliger utgjør 3 årsverk, slik at virksomheten samlet har 6 
ansatte, hvorav alle (med unntak av daglig leder i annet halvår) har fungert i 100 % stilling.  

 

RENHOLD 

 

Virksomhetsleder  

Marita Raanes 

Molde Eiendom renhold leverer renhold til kommunens 
administrasjonsbygg, brannstasjon, kommunale barnehager, 
idrettsbygg, kulturhus, legesenter, helsestasjon og 
voksenopplæringa. Renhold har 8 heltidsstillinger og 16 
deltidsstillinger. Samlet utgjør dette 15 årsverk. I tillegg kommer 
løpende ekstrahjelp- og tiltaksplasser, samt vikarer.  

På fylkesnivå er tredje runde av fagopplæringen innen 
renholdsfaget i gang. Tidligere har 9 av 23 fra Molde kommune 

gjennomført en slik fagopplæring. Molde Eiendom KF deltar 
denne gang med tre kandidater. Virksomhetsområde Renhold i 

Molde Eiendom KF har fulgt opp alle kommunale renholdere. I 
2015 tar Renhold sikte på å omorganisere driften til mer 

teambasert renhold, med dagrenhold også i barnehagene. 
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ORGANISASJONSKART FOR MOLDE EIENDOM KF

SYKEFRAVÆR

Molde Eiendom KF har et samlet sykefravær i 2013 på 3,6 %. Dette er blant det laveste i
enhetene til Molde kommune. (På grunn av sammenslåingen midt i året, lar det seg ikke
presentere en fornuftig samlet statistikk over korttids- og langtidsfravær).

Korttidsfraværet skyldes i all hovedsak eksterne forhold som forkjølelse, influensa osv.

Foretaket har i 2013 hatt to medarbeidere med langtidsfravær. Men foretaket har arbeidet
med langtidssykemeldte, og ved årsskiftet ble den siste langtidssykemeldte friskmeldt.

Molde Eiendom KF ønsker å ha et sykefravær som gjenspeiler arbeidsglede og trivsel,
samtidig som den enkelte ansatte har mulighet til å ivareta egen helse gjennom berettiget
fravær.

Tillitsvalgt,
Fagforbundet

Arne Pedersen

Foretaket vektlegger individuell oppfølging og gjennomføring av
tiltak for å lette tilbakekomst til arbeide. Godt arbeidsmiljø vil alltid
bidra positivt til reduksjon av sykefravær.

Molde Eiendom KF legger ellers stor vekt på et godt samarbeid
mellom ledelsen og de tillitsvalgte.
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HELSE,  MILJØ  OG  SIKKERHET  (HMS) 
 

 

Verneombud 

Olga Solholmvik 

 

 

 

Verneombud 

Trond Olsen 

Det har i 2013 ikke vært registrert hendelser som har medført 
vesentlig personskade. Utover dette ble det ikke registrert hendelser i 
foretaket som har medført sykefravær. Det er gjennom året 
gjennomført flere tiltak for å bedre sikkerheten til de ansatte i 
forbindelse med arbeid i høyden (fallsikring og stigesikring) samt i 
forhold til smittefare. 

Molde Eiendom KF er tilknyttet Molde kommunes avtale om 
bedriftshelsetjeneste hos Medi3. 

Arbeidsmiljøutvalgene har i 2013 hatt tre møter, og det er behandlet 
totalt 28 saker. Utvalget består av daglig leder, leder for drift og 
forvaltning, leder for renhold og 2 verneombud.  

Molde Eiendom KF er en IA bedrift og følger opp fravær etter 
retningslinjer for Inkluderende Arbeidsliv. 

Molde Eiendom har gjennom 2013 lagt til rette for at personer som 
på en eller annen måte ikke lenger er en del av det ordinære 
arbeidslivet kan bidra for Molde kommune. Vi har gjennom 
samarbeid med NAV, Astero og Kriminalomsorg i Frihet gjennomført 
en rekke arbeidstiltak.  

Foretaket arbeider med å styrke eget HMS-arbeid. Dette har vært 
fokusert i 2013 gjennom avviksmeldinger, vernerunder, 
risikovurderinger, opplæring og fysiske tiltak for å bedre sikkerheten 
under arbeid.   

Molde Eiendom KF jobber ved nye prosjekt og ved rehabiliteringer 
for å finne miljøvennlige og fremtidsrettede bygg-tekniske løsninger. 
Foretakets utslipp gjennom den daglige drift anses å ha begrenset 
skadevirkning på det ytre miljø.  

 

SATSINGSOMRÅDER 
 

I 2014 og de kommende år anser Molde Eiendom KF at de viktigste satsingsområdene for 
Molde kommune som foretaket vil bli involvert i, vil være: 

PROSJEKTER 
Kommunestyret har bestilt en rekke nye formålsbygg. Blant annet kan vi nevne:  

 nye Vågsetra skole 
 nye Barnas hus 
 nytt Krisesenter 
 ny Kulturskole 
 renovering av Fengselet  
 nybygg på Sellanrå skole 

 

Dette er kapitalkrevende, kompetansekrevende, tidskrevende og ressurskrevende prosjekter 
som betinger at en på bakgrunn av konkurranse i henhold til regelverket for offentlige 
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anskaffelser knytter til seg dyktige eksterne rådgivere som kan komplettere den 
kompetansen foretaket allerede besitter. Rollefordelingen mellom Plan og 
Utviklingsavdelingen i kommunen som «Oppdragsgiver/bestiller» og Molde Eiendom KF som 
«Utfører», søkes rendyrket. Samarbeidet med bestiller-funksjonen i kommunen styrkes 
gjennom månedlige samarbeidsmøter med Plan og Utviklingsavdelingen, hvor forumet 
fungerer som felles styringsgruppe for alle større byggeprosjekter. 

I tillegg vil foretaket arbeide med å styrke prosjektenes forankring i mor-organisasjonen 
(Molde kommune) gjennom å utarbeide Retningslinjer for byggeprosjektene. 

FDV-SYSTEM OG VEDLIKEHOLDSPLANLEGGING 
Ettersom foretaket gradvis har fått tilført en stadig større eiendomsmasse har behov for 
overordnende og strukturerte system blitt synliggjort. Bygg-informasjon, tegningsarkiv, 
tilsynsrapporter, avvikshåndtering og risikovurderinger krever digitale verktøy tilrettelagt for 
informasjonen som skal håndteres. I 2014 implementerer Molde Eiendom KF et digitalt 
system for håndtering av drift og vedlikeholdsrutiner for formålsbyggene (Plania). Gjennom 
planlagt vedlikehold skal drift og vedlikehold av formålsbyggene forbedres, og derved vil 
forventet levetid på bygningsmassen øke. Samtidig vil drifts- og vedlikeholdsarbeidet vil bli 
bedre strukturert, rutinene forbedret og kvaliteten hevet. I denne sammenheng er det behov 
for opplæring og kompetansebygging blant driftsteknikere og operatører, da kommunens 
formålsbygg fremstår som langt mer teknisk kompliserte enn for bare noen få år tilbake. 

Det arbeides parallelt med å samordne ansvarsoppgaver, retningslinjer og rutiner på de ulike 
formålsbyggene, slik at både ansatte og brukere i større grad skal forstå rekkevidden av og 
begrensningen i foretakets tjenesteleveranser. Driftsteknikerne benytter i det daglige en 
driftshåndbok som ble revidert i 2013. Foretaket vil videreutvikle den i 2014, med sikte på å 
øke graden av brukerorientering. 

Innen Utleieboliger vil fortsatt de fleste rutinene være tilknyttet FDV-systemet V-Pro. Renhold 
brukes mest et system som heter Jonathan. Foretaket arbeider ellers med å standardisere 
rutiner for tilstandsvurderinger. Jevnlig kartlegging av bygg vil sikre at reell tilstand vil være 
gjenstand for planlegging og prioritering av vedlikeholdstiltak.  

KVALITET, HMS, INTERNKONTROLL 
Molde Eiendom KF vil i 2014 søke å finne et egnet overordnet kvalitetssystem for foretaket. 
Med hensyn til avvik i relasjon til HMS-området, bruker en til rapportering Rettesnora, som er 
Molde kommunes overordnede avviksrapporteringssystem. Foretaket arbeider jevnlig med 
HMS-rettede tiltak, men har fortsatt til gode å sørge for tilstrekkelig god dokumentasjon av 
HMS-rutinene. I 2014 vil det derfor bli større fokus på dokumentasjon av egen HMS og 
etablering av et system for håndtering og oppfølging av slike avvik.  

KOMPETANSEUTVIKLING 
Det er i foretaket sterk fokus på at alle skal ha nødvendig kompetanse for å kunne utføre 
arbeidet på en kvalitetsmessig god og sikker måte. Foretaket arbeider med kartlegging av 
kompetanse, fokuserer på ønsker om utvikling innenfor spesielle områder og nødvendig 
kursing. Innenfor gitte områder kreves særskilt sertifisering. Reduserte rammer har imidlertid 
gjort det vanskeligere å sende medarbeidere på kurs, så en vil primært måtte satse på 
kompetansedeling ved intern kursing og opplæring innenfor foretakets egen organisasjon. 

ENERGIØKONOMISERING 
Ved oppføring av nye bygg og renovering av gamle, gjennomføres viktige energisparende 
tiltak. Arbeidet med sentralisert driftskontroll for avanserte tekniske anlegg og 
energiovervåkningssystem, videreføres med gode resultater. Gjennom tiltak som Sentral 
driftskontroll og ENØK vil Molde Eiendom KF derfor fortsette sin satsning for at Molde 
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kommune skal nå sine vedtatte mål beskrevet i Energipolitisk handlingsplan. Systemer og 
løsninger som utarbeides vil sikre at byggene blir rasjonelt drevet og at kvaliteten på 
innemiljøet blir opprettholdt i henhold til gitte nasjonale standarder.  

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 
Molde Eiendom KF har i samarbeid med kommunens øvrige organisasjon et stort ansvar 
med tanke på oppfølgingen av kommunens Boligsosiale handlingsplan, hvor tiltaksdelen er 
ventet ferdigstilt i 2014. Alle investeringer til utleieboliger gjøres enten ved låneopptak og 
tilskudd i Husbanken eller andre sentrale banker samt ved bruk av ubundne 
investeringsfond. Det blir en utfordring å framskaffe boliger med riktig størrelse, beliggenhet 
og kostnad sett i forhold til de ulike gruppene som trenger hjelp av kommunen til å skaffe seg 
egnet bolig. Vedlikeholdet av eksisterende boligmasse må prioriteres høyere enn tidligere 
dersom eiendomsmassen skal forvaltes på en god og forsvarlig måte. 
 
Molde kommunestyre har besluttet at Molde kommune skal legge inn tilbud til UDI om drift av 
asylmottak med kapasitet på inntil 210 plasser (med tillegg av inntil 60 beredskapsplasser) i 
perioden 2015-2020. Molde Eiendom KF arbeider med planlegging sammen med 
rådmannen for å se på hvilke eiendommer som er de mest hensiktsmessige for asylmottaket.  
 
 

ORGANISATORISKE ENDRINGER – VEGEN VIDERE 

Selv om sammenslåingen til det nye Molde Eiendom KF fram til utgangen av 2013 har vært 
vellykket, gjenstår det å hente ut synergieffekter og stordriftsfordeler, samt gjøre andre 
tilpasninger i forhold til målet om en mest mulig rasjonell drift. Innen virksomhetsområdet 
Drift og Forvaltning har en valgt å organisere driftsteknikerne som to team, hvert med 4 
mann. Denne organiseringen gjør foretaket mindre sårbart ved ferier, fravær og gir større 
fleksibilitet i det daglige. I tillegg er to stillinger blitt overført til kulturtjenesten, som selv skal 
ha all service og oppfølging av brukere på idretts- og kulturbygg. Det har vært et mål å få til 
samarbeid på tvers av virksomhetsområdene, og her har en allerede sett at sammenslåingen 
bærer frukter. En har erfart fordelene ved å koordinere Utleieboligers prosjekter via 
virksomhetsområdet Prosjekt. I tillegg har virksomhetsområdet Vedlikehold utført flere 
oppdrag på Utleieboligers eiendomsmasse.  

For å oppnå større gevinster vil det antakelig likevel være nødvendig å gjennomføre noen 
organisatoriske grep. For å sikre: 

 en mer effektiv drift 
 en mer brukerorientert drift 
 at Molde Eiendom KF blir mindre sårbar på kompetanse  
 at Molde Eiendom KF oppnår forbedringer innen virksomhetsoppgaver 
 realisere lønnsomhetsgevinster 

 
vil foretaket derfor gjennomføre prosjektet Synergi 2014.  

Spesielt er en opptatt av effektivisering innen renhold, vedlikehold, økonomi og forvaltning 
samt å sikre at foretaket alltid følger regelverket for offentlige anskaffelser. 
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REGNSKAP OG RESULTAT. 

I det konsoliderte budsjettet for det sammenslåtte foretaket lå et krav om:  

 1,575 mill kroner i budsjettnedtrekk tilknyttet «gamle» Molde Eiendom KF 

 0,7 mill kroner i redusert driftsbudsjett for Molde Utleieboliger KF  

 0,9 mill kroner i besparelse ved realisering av effektiviseringsgevinster som følge av 
sammenslåingen 

 
Dette innebærer at foretaket skulle imøtekomme et krav om en samlet reduksjon i 

budsjetterte driftskostnader på 3,175 millioner kroner sammenliknet med tidligere år.   

Molde Eiendom KF har et negativt netto driftsresultat på 3.813.316 kroner og et 
regnskapsmessig merforbruk på 2.590.138 kroner i 2013, sammenlignet med det reviderte 

budsjettet for det sammenslåtte foretaket.  

En vesentlig del av overforbruket kan knyttes til drift av kommunens formålsbygg. 
Medvirkende årsaker til overforbruket er:  

1) Bortfall av kjeltariffer og endringer i beregningselementene for strømpris økte 
strømkostnadene med bortimot ca. 0,8 million kroner.  
2) Det manglet ca. 0,8 million kroner i budsjettet i forhold til førtidspensjonskostnader.  
3) Fusjonskostnader, herunder dobbel husleie i deler av året.  
4) Økt tjenesteproduksjon.  
5) Samlokalisering og reell sammenslåing skjedde først den 1.juli 2013 slik at 
synergiarbeidet kom sent i gang. 
 
De store endringene som skjedde i 2013 innebar at det i store deler av året var vanskelig å 
skaffe oversikt over situasjonen og sikre god økonomistyring. Ledere og medarbeidere har 
derfor vært opptatt av å holde kostnadene nede. Investeringsnivået er økt med ca. 35 % 
siden året før. Høy aktivitet innen foretakets egen prosjekt- og byggeledelse har bidratt til å 
redusere foretakets administrative drift- og lønnsutgifter noe. Overforbruket til tross, foretaket 
er på rett vei.  

Akkumulert overforbruk vil bli søkt dekket i 2015. 
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3. ÅRSREGNSKAP 2013 
 

 

 

 

 

MOLDE EIENDOM KF 

ÅRSREGNSKAP 2013 
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MOLDE EIENDOM KF INVESTERINGSREGNSKAP 2013

Noter Regnskap Reg. budsjett Regnskap i fjor
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom -               -                                            -
Andre salgsinntekter -               -                                            -
Overføringer med krav til motytelse 4 22 571 544 12 100 000        22 073 020
Statlige overføringer -               -                       
Andre overføringer -               -                                            -
Renteinntekter, utbytte og eieruttak -               -                                            -
Sum inntekter 22 571 544 12 100 000 22 073 020

Utgifter
Lønnsutgifter -               -                                            -
Sosiale utgifter -               -                                            -
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 129 573 285 238 615 000 84 063 810
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon -               -                                            -
Overføringer 5 10 051 294 -                       6 657 821
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 8 587 410 -                       1 252 106
Fordelte utgifter -               -                                            -
Sum utgifter 140 211 989 238 615 000 91 973 737

Finanstransaksjoner
Avdragsutgifter -               -                                            -
Utlån -               -                                            -
Kjøp av aksjer og andeler -               -                                            -
Dekning av tidligere års udekket 46 497 947 -                       45 811 026
Avsetninger til ubundne investeringsfond -               -                                            -
Avsetninger til bundne fond 1 840 000  -                                            -
Avsetninger til likviditetsreserve -               -                                            -
Sum finansieringstransaksjoner 48 337 947 -                       45 811 026

Finansieringsbehov 165 978 392 226 515 000 115 711 743
Dekket slik:
Bruk av lån 127 150 634 226 515 000 55 848 445
Mottatte avdrag på utlån -               -                                            -
Salg av aksjer og andeler -               -                                            -
Bruk av tidligere års udisponert -                       13 376 648
Overføringer fra driftsregnskapet -                       1 193 033
Bruk av disposisjonsfond -               -                                            -
Bruk av ubundne investeringsfond -               -                       118 163                      
Bruk av bundne fond -               -                                            -
Bruk av likviditetsreserve -               -                                            -
Sum finansiering 127 150 634 226 515 000 70 536 289

Udekket 13 -38 827 757 -                       -45 175 454
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MOLDE EIENDOM KF BALANSEN 2013

Noter Regnskap 2013 Regnskap 2012
EIENDELER
Anleggsmidler 1 681 738 444 1 684 781 080
Herav:
Faste eiendommer og anlegg 10 1 589 702 892 1 543 776 518
Utstyr, maskiner og transportmidler 10 38 567 361 43 808 353
Utlån -                                                 -
Konserninterne langsiktige fordringer
Aksjer og andeler 28 781 720 74 509 509
Pensjonsmidler 3 24 686 471 22 686 700
Omløpsmidler 54 871 133 88 203 398
Herav:
Kortsiktige fordringer 11 11 457 556 73 398 593
Konserninterne kortsiktige fordringer 4 346 291 931 943
Premieavvik 3 3 542 437 3 089 417
Aksjer og andeler -                                                 -
Sertifikater -                                                 -
Obligasjoner -                                                 -
Kasse, postgiro, bankinnskudd 35 524 850 10 783 446
SUM EIENDELER 1 736 609 578 1 772 984 478

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 117 757 636 178 550 525
Herav:
Disposisjonsfond 79 660 79 660
Bundne driftsfond -                                                 -
Ubundne investeringsfond 2 078 982 2 078 982
Bundne investeringsfond 1 840 000                        -
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift -                                                 -
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest -                                                 -
Regnskapsmessig mindreforbruk -                          1 223 177               
Regnskapsmessig merforbruk -2 590 139
Udisponert i inv.regnskap 1 574 278 1 574 278
Udekket i inv.regnskap -56 799 740 -64 469 929
Likviditetsreserve -                                                 -
Kapitalkonto 14 171 574 595 238 064 356
Langsiktig gjeld 1 598 112 164 1 578 718 747
Herav:
Pensjonsforpliktelser 3 30 894 465 26 584 498
Ihendehaverobligasjonslån -                                                 -
Sertifikatlån -                                                 -
Andre lån 8./12 1 567 217 699 1 552 134 249
Konsernintern langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld 20 739 777 15 715 206
Herav:
Kassekredittlån -                                                 -
Annen kortsiktig gjeld 20 384 098 15 324 609
Konsernintern kortsiktig gjeld 0

Premieavvik 3 355 679 390 597
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 736 609 577 1 772 984 478

MEMORIAKONTI
Memoriakonto 143 173 777 194 897 675
Herav:
Ubrukte lånemidler 9 87 948 315 132 002 023
Ubrukte konserninterne lånemidler
Andre memoriakonti 55 225 462 62 895 651
Motkonto til memoriakontiene -143 173 777 -194 897 675
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NOTER 
 

NOTE 1 – GJELDENDE REGNSKAPSPRINSIPPER OG 
VURDERINGSREGLER 

REGNSKAPSPRINSIPP 
Molde Eiendom KF er et kommunalt foretak som er en del av Molde kommune. 
Foretaket fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i 
Kommunelovens § 48 og regnskapsforskriftens § 7, og Forskrift om særbudsjett, 
særregnskap og årsberetningen for kommunale og fylkeskommunale foretak. 
Anordningsprinsippet gjelder i kommunal sektor og betyr at all tilgang og bruk av 
midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet, skal fremgå av 
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Driftsregnskapet viser driftsutgifter og 
driftsinntekter i foretaket og regnskapsresultatet for året. 

Investeringsregnskapet viser foretakets utgifter i forbindelse med investeringer, utlån 
med videre, samt hvordan disse er finansiert. 

Foretakets driftsregnskap viser årlige avskrivninger som er årlige kostnader som følge 
av forbruk av aktiverte driftsmidler. Avskrivningene påvirker foretakets brutto 
driftsresultat, men blir ut-nullet slik at netto driftsresultat er upåvirket av denne 
kostnaden. Netto driftsresultat i foretaket er derimot belastet med årets avdrag som er 
den utgift relatert til forbruk av aktiverte driftsmidler som skal påvirke foretakets 
driftsresultat etter gjeldende regnskapsregler. Årsaken til at avskrivningene blir vist i 
regnskapet er bl.a. at beslutningstakere og regnskapsbrukerne skal se denne 
kostnaden presentert i regnskapet og vurdere denne i forhold til foretakets 
driftsresultat og avdragsutgifter. 

Videre er regnskapet ført etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke er gjort fradrag i 
inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. 
Dette betyr at aktiviteten i foretaket kommer frem med riktig beløp. 

VURDERINGSREGLER 
I balanseregnskapet er anleggsmidler definert som eiendeler bestemt til varig eie eller 
bruk for foretaket. Andre eiendeler er omløpsmidler. Anleggsmidler som har en 
begrenset levetid blir avskrevet hvert år. I kommunal sektor blir lineære avskrivninger 
brukt. Etter denne metode blir avskrivningsgrunnlaget fordelt likt over 
avskrivningstiden. De årlige avskrivninger blir dermed like store for det enkelte 
driftsmiddel. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er tatt i bruk. 
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NOTE 2A  ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER

Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor
Anskaffelse og anvendelse av midler

Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 112 594 654 112 156 000 108 622 579
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 22 571 544 12 100 000 22 073 020
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 127 202 996 226 515 000 55 911 176
Sum anskaffelse av midler 262 369 194 350 771 000 186 606 776

Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 96 888 763 94 622 000 84 354 623
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 139 624 579 238 615 000 90 721 631
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 20 158 980 18 757 000 20 889 041
Sum anvendelse av midler 256 672 321 351 994 000 195 965 295

Anskaffelse - anvendelse av midler 5 696 873 -1 223 000 -9 358 520
Endring i ubrukte lånemidler 87 344 366 26 679 555
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest
Endring i arbeidskapital 93 041 239 -1 223 000 17 321 035

Avsetninger og bruk av avsetninger
Avsetninger 48 337 947 49 311 745
Bruk av avsetninger 1 223 177 1 223 000 13 494 811
Til avsetning senere år 41 417 896 45 175 454
Netto avsetninger 5 696 873 -1 223 000 -9 358 520

Int. overføringer og fordelinger
Interne inntekter mv 79 576 264 63 767 223 78 420 260
Interne utgifter mv 79 576 264 63 767 223 78 420 260
Netto interne overføringer

NOTE 2B  OVERSIKT OVER ENDRINGER I ARBEIDSKAPITAL

Regnskap 2013 Regnskap 2012
OMLØPSMIDLER
Endring betalingsmidler 93 899 242 -28 923 735
Endring ihendehaverobl og sertifikater
Endring kortsiktige fordringer 16 412 234 46 855 698
Endring premieavvik 2 726 759       1 102 734
Endring aksjer og andeler
ENDRING OMLØPSMIDLER (A) 113 038 235 19 034 697

KORTSIKTIG GJELD
Endring kortsiktig gjeld (B) -17 617 715 -1 713 662
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 95 420 521 17 321 035

Det er viktig å merke at det i år er en differanse på endring arbeidskapital mellom bevilgningsregnskapet og balansen.
Endring arbeidskapital i note 2A ( bevilgningsregnskapet : kr 93 041 239
Endring arbeidskapital i note 2B ( balansen )                 : kr 95 420 521

Differanse 2 379 282

Dette skyldes overføring i balansen ved sammenslåing og gjelder beløp som tidligere er avsatt.
Visma Enterprise tar ikke med disse beløpen som inngående balanse slik at differansen oppstår.
Dette gjelder disse avsetningene:
Avsatt til disposisjonsfond tidligere år : kr 79 660
Regnskapsmessig mindreforbruk (11) 2012 kr 725 344
Udisponert i investeringsregnskapet kr 1 574 278

Sum 2 379 282
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4. REVISJONSBERETNING  
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4. ÅRETS  VIRKSOMHET 
 

(I denne delen av årsrapporten kommenteres kun den delen som vedrører drift og forvaltning av kommunens 

eksisterende bygningsmasse. Se også kapittel 7.) 

Molde Eiendom KF har ansvar for om lag 120 000 m2 bygningsmasse tilknyttet Molde kommunes formålsbygg, 

samt ytterligere ca. 30.000 m2 bygningsmasse tilknyttet Molde kommunes kommunale utleieboliger. Foretaket 

har per 31. desember 2013 totalt 1 589 mill. kroner i bokført verdi på fast eiendom og anlegg. I tillegg til dette 

er det ytterligere 38,6 mill. kroner i bokført verdi på utstyr og maskiner.  

Eiendomsdrift omfatter alle løpende oppgaver knyttet til ivaretakelse av bygningsmassen, slik at  

eiendommene skal fungere tilfredsstillende for våre leietakere og brukere. Dette gjelder både i forhold til 

utbedring av bygningsmessige skader, styring og utbedring av tekniske installasjoner som ventilasjon, elektriske 

anlegg, varme, opprettholdelse av brannsikkerhet, drift og vedlikehold av lekeplasser og uteområder for øvrig 

etc.  

Molde Eiendom KF utfører vedlikehold på i alt 150 000 m
2
 bygningsmasse. Minimumsnivået for vedlikehold er 

anslått til å være rundt 80-100 kr/m2 for å unngå akselererende forfall på formålsbygg, og noe høyere på 

boliger. Tidligere beregninger har vist at foretakets knappe rammer kun har gjort det mulig å anvende ca. 45 kr 

/ m2. Denne situasjonen har vedvart over flere år, og anses bekymringsfull.  

Drift og forvaltning av eiendommene ble i 2013 gjennomført på en tilfredsstillende måte, sett i lys av de knappe 

rammene foretaket har. Foretaket har arbeidet systematisk for å sikre at eiendelenes realverdi er opprettholdt 

utover det verdifallet naturlig elde og slitasje medfører.  

Virksomhetsplan for en del av foretaket (Utleieboliger) ble utarbeidet og godkjent av kommunestyret den 

19.05.2005. Det er ennå ikke blitt utarbeidet ny virksomhetsplan for det sammenslåtte foretaket, hvor også 

renhold og formålsbygg inngår. Ny samlet virksomhetsplan vil bli utarbeidet etter at Handlingsdelen av 

Boligsosial Handlingsplan er fremlagt, og i tråd med endringer som fremkommer som resultat av Prosjekt 

Synergi 2014. 

 

FORMÅLSBYGG  

Molde kommune vedtok desember 2008 en opptrappingsplan for budsjetterte kostnader til vedlikehold. 

Planen besto av at budsjettet for vedlikehold skulle økes med 2,5 mill. kroner hvert år i en 4-årsperiode. 

Opptrappingen ble gjennomført etter planen i 2009, men ble for 2010 redusert fra 2,5 til 1 mill. kroner, og 

siden har nivået vært holdt på tilsvarende lavt nivå. Følgelig er det oppstått et gap mellom det mål som 

kommunen satte i 2008 og hva som er blitt gjennomført siden. 

Mange av de nødvendige tiltakene som gjennomføres på Molde Eiendom KFs bygninger, er oppgraderinger ved 

utskiftning snarere enn periodisk vedlikehold. Kostbart utstyr slites ut eller viser seg umulig å reparere. I tillegg 

setter nye tekniske forskrifter høyere krav til kvalitet på maskiner og utstyr enn hva som finnes i den 

eksisterende bygningsmassen fra før. I henhold til kommunale regnskapsregler er slike oppgraderinger 

berettiget som investering. Foretaket fikk avsatt 5 mill kroner i investeringsbudsjettet for 2013 til bruk for slike 

akutte utbedringer på bygg og anlegg. Molde Eiendom KF oppfatter at dette er en gunstig løsning, der faktiske 

utgifter blir fordelt over levetiden til de ulike oppgraderingene.  

Imidlertid ser vi at en økende andel av kommunens bestillinger overfor foretaket med hensyn til ombygninger 

og tilpasninger av eksisterende bygg, blir forventet finansiert ved bruk av Molde Eiendoms KFs budsjettpost for 
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akutte investeringer, i stedet for å bli finansiert som ordinære planlagte investeringer. Denne utviklingen vil vi 

måtte følge nøye med på fremover, ettersom slike bestilte tiltak bidrar til å begrense foretakets evne til å 

foreta nødvendige akutte utskiftninger av maskiner og utstyr. 

Noen av de mest avanserte bygningene i Molde kommune, er omsorgssentrene på f.eks. Glomstua og i 

Råkhaugen. Avtalen mellom Molde Eiendom KF og omsorgssentrene og Enensenteret om fordeling av oppgaver 

og utgifter, synes å fungere etter intensjonene. Molde Eiendom KF er eier av byggene, har alle økonomiske 

forpliktelser i forhold til bygningene og er rådgiver overfor enheten. Driftsteknikeren på omsorgssenteret er 

ansatt i omsorgsenheten, men følger arbeidsinstruksene til Molde Eiendom KF og deltar dessuten på 

fagopplæring hos Molde Eiendom KF. Samarbeidet er videreutviklet i 2013, og skal evalueres og ytterligere 

videreutvikles med sikte på økt opplevd tjenestekvalitet for brukerne samt redusert sårbarhet når det gjelder 

kompetanse og risiko. 

Det har vært spennende og utfordrende å jobbe med eksterne kunder. I 2012 inngikk Molde Eiendom KF 

kontrakt med Skålahallen AS om drift og vedlikehold av Skålahallen og med Molde kulturbygg AS om drift av 

Plassen. Foretaket har også driftet Træffhuset fra slutten av 2011.  

For å få klarere ansvarsforhold og mer rendyrking av oppgaver ble to av Molde Eiendom’s driftsteknikere og 

tilhørende driftsmidler overført til kulturtjenesten per 1.1.2014. Nå utfører Kulturtjenesten alle 

serviceoppgaver overfor brukere av kommunens kultur- og idrettsbygg. Det gjelder også rigging av Rådhussalen 

til ulike aktiviteter. Molde Eiendom KF har ansvar for drift og vedlikehold av byggene på samme måte som for 

alle andre formålsbygg.  

I tillegg til det løpende vedlikeholdet over driftsbudsjettet, gjennomførte foretaket i 2012 og 2013 flere 

rehabiliteringstiltak finansiert av investeringsmidler. Disse prosjektene bidrar da ikke bare til at kommunens 

vedlikeholdsetterslep reduseres, men også at en får oppgradert byggene til dagens standard på tekniske 

anlegg, el- og brannkrav, universell utforming og IKT-tilpasninger. Dette gir også store besparelser i forhold til 

energi. 

Høsten 2008 utarbeidet EPRO AS en tilstandsrapport for foretakets formålsbygg. Rapporten stipulerte den gang 

et vedlikeholdsetterslep på 62 mill. kroner.  Siden den gang er det gjort mye for å redusere etterslepet. Vi tar 

sikte på å få utarbeidet en ny evaluering av vedlikeholdsetterslepet i 2015.  

 

UTLEIEBOLIGER 

Plan- og utviklingsstyret har for 2013 fungert som bestillingsorgan av boliger til foretaket på vegne av Molde 

kommune. Utredning og igangsetting av store boligprosjekt kan ikke gjøres av foretaket uten at det foreligger 

en politisk og administrativ forankring i kommunen i tillegg til det som fremgår i en oppdatert "Boligsosial 

handlingsplan".  

Den boligsosiale handlingsplanen ble revidert og vedtatt i 2011. Handlingsdelen som viser behov og 

sammensetning av boligmassen i planperiodene, er ventet å komme i 2014. Planen danner grunnlaget for 

kommunens boligtiltak for personer som har vanskeligheter med å skaffe seg eller beholde en tilfredsstillende 

bolig på egen hånd. Følgelig vil denne planen også være retningsbestemmende for hvilke boliger foretaket skal 

eie og forvalte til enhver tid. 

Ved etableringen av et eget kommunalt foretak for kommunale boliger (Molde Utleieboliger KF) forutsatte en 

at alle eiendommer kommunen leier ut til boligformål, skulle overføres til foretaket ved opprettelsen.  
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Dette innebar den gang (2003) en overføring av ca. 360 boenheter med gjennomgangsboliger, 

flyktningeboliger, TFH-boliger (THF = Tiltak Funksjonshemmede), omsorgsboliger, trygdeboliger og boliger 

innen psykiatri og rusomsorg.  

Foretaket er opptatt av at eiendomsmassens sammensetning og størrelse til enhver tid skal være balansert mot 

behovet for boliger som skal stilles til rådighet for kommunen, og styret vurderer derfor fortløpende salg av 

uegnede boliger og kjøp av nye boliger. Det er et høyt kostnadsnivå på boliger og boligtomter i markedet i 

Molde, samtidig som boligproduksjonen i kommunen utgjør eneboliger eller store leiligheter i høy prisklasse. 

Dette gir utfordringer når foretaket skal framskaffe egnede boliger som samtidig har riktig beliggenhet etter 

foretakets/leietakernes behov.  

Innen Utleievirksomheten var det tre forhold som skapte utfordringer i 2013. Det første var konkursen i 

Wesper AS (tidligere Omsorgsbygg AS), som foretaket hadde inngått kontrakt om prosjektet Halvveishuset – 

Myrabakken 6 (med Værestedet), et prosjekt som er tilpasset Ressurstjenestens behov for boliger til 

innbyggere som er på vei fra en rusfri tilværelse og over i et mer vanlig liv. Konkursen betyr også at 

leverandørgaranti på mer enn 20 leiligheter fra denne selgeren ikke lenger gjelder, noe som foretaket allerede 

har erfart resultatet av. Foretaket venter derfor betydelig økte drifts- og vedlikeholdskostnader for disse 

boligene i de kommende 3 – 4 årene. 

Den andre store endringen var skiftet av leder samtidig som Utleieboliger ble slått sammen med formålsbygg-

virksomheten, med alle de endringene det innebar – herunder også flytting og samlokalisering med resten av 

nye Molde Eiendom KF i Bispegården.  

Den tredje store hendelsen var ervervelsen av de tre studentblokkene i Fabrikkvegen 4-6-8. Uten å ha tatt 

høyde for en slik ervervelse i budsjettet for 2013, satt foretaket med ett med nærmere 120 hybler som en 

strengt tatt ikke hadde fått bestilling på, men som likevel flere av kommunens enheter ga uttrykk for at de 

gjerne ville ha en del av. Bestillingene uteble, og foretaket måtte derfor igangsette en midlertidig oppussing 

med sikte på utleie av den ene blokka, uten egentlig å ha mottatt noen bestilling fra kommunen. 

Foretaket hadde pr 31.12.2013 528 boliger, med tillegg av hyblene i Fabrikkvegen, dvs. potensielt ca. 650 

boenheter. En anslår at ca. 1050 personer bor i våre kommunale boliger, hvilket utgjør i underkant av 4 % av 

kommunens befolkning. Alle investeringer i foretaket gjøres enten ved låneopptak og tilskudd i Husbanken eller 

andre sentrale banker samt ved bruk av ubundne investeringsfond. Kjøpet av Fabrikkvegen 4-6-8 er ennå ikke 

endelig finansiert, som følge av at en ennå ikke har mottatt formell bestilling på fremtidig bruk av byggene. 

 

Borettslagsboliger 90  

Gjennomgangsboliger 201  

Psykiatriboliger 50  

Tiltak funksjonshemmede 38  

Trygde- og omsorgsboliger 149  

Hybler i Fabrikkvegen 4-6-8 120 Ikke utleid per 1. februar 2014 

Boliger i alt 648  

Boliger unntatt Fabrikkvegen 4-6-8 528  

 

I gjennomsnitt ca. 2 personer per bolig, dvs. ca. 1050 innbyggere 

Grovt målt i forhold til antall innbyggere 3,9 % 
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Drift ogvedlikeholdavforetaketsboligmassegjøresmedforetaketsegen utestyrkepå3 håndverkereeller

gjennomkjøpavtjenesterfra privatebedrifter.

Mangeavforetaketsboligbyggharstort ettersleppåytre vedlikehold,ogspesielter flere eldreboligeri tillegg

nedslitt innvendig.Detteer et resultatavknappemidler til vedlikeholdgjennomdesiste10årene.Grunnetden
lavestandardenpådisseboligeneer husleieinntektenetilsvarenderedusert.

Foretaketsvedlikeholds-styrkeharkompetansepåmålingog registreringavradongass,ogdet er igangsatt

kontrollmålingerhøsten2013 påca.80utvalgteboliger, slikdet ogsåer blitt utført påkommunens

formålsbygg. Målingeneavsluttesi mars2014, ogdissedannergrunnlagfor om utvidederegistreringermå

gjøresogeventuelletiltak i boligenemåiverksettesdersomen finnerverdiersomer over grensensatt av

helsemyndighetene.

Detharværtarbeidetmedensystematiseringavdrifts- ogvedlikeholdsrutinenei foretaket.Foretaketharet
tidsmessigogspesialtilpassetFDV-verktøysomsikrergodoversiktogkvalitet i forvaltningogdrift.

Kontinuerligfokuspårutiner ogbedretkontroll medfokuspåvakansei utleienesammenmednyeutleieobjekt
harbidratt til høyereinntekterennbudsjettert.Vakansen(ledigeboliger)er i samsvarmedmåletpåca. 5 %.

Mot sluttenav2013deltok dagligleder i et fellesprosjektmedNAV,Ressurstjenestenogkommunens

økonomiledelsemedsiktepåå redusereantallutkastelser.Vedutgangenav2014vil det visesegom prosjektet

har værtvellykket.

Vedinngangentil 2014har foretaket fått enny stor utfordringvedat det nåer MoldeEiendomKFsomskal

foreta selvetildelingenavboligertil kommunensberettigedeboligsøkere.Tidligerebledette gjort pårådhuset

avkommunensTildelingskontor.Detteer enny oppgavefor foretaket,og innebærerenkraftigøkning i
arbeidsmengdenfor rådgivernei utleievirksomheten.

VEGEN VIDERE
Erfaringenfra 2014tilsier at det ikkeer godt noksamsvarmellomdendriftsrammeforetaketmottar fra Molde

kommune,ogkostnadeneenharmedå drifte enstadigstørrebygningsmasse.Foretaketmåderfor arbeide

bevisstmedå synliggjørefor Moldekommunesorganisasjon,hvakommunenfaktiskmåsetteav til forvaltning

ogdrift avkommunensegnebygninger,dersomforvaltningenskalværeforsvarlig.

I 2014skalMolde EiendomKFellersarbeidemedå finnesynergieffektersomfølgeavsammenslåingen,ogsøke

å realiseredisse.Noeomorganiseringvil kunnefinnested, herunderskalrenholdsøkeå driveen størredelav

sinvirksomhetpådagtid,medfærreansatte,meni størrestillingsbrøker. Foretaketskalstyrkesitt kvalitets- og
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HMS-arbeid, og søke å redusere sin egen sårbarhet mht. kompetanse. I tillegg skal ansatte og ledere i foretaket 

tilstrebe en mer brukerorientert kultur, og arbeide bevisst med tiltak som skal forbedre foretakets omdømme. 

5. KOSTRA 
 

KOSTRA tabellene under er hentet fra Statistisk Sentralbyrå sin statistikk database. Tabellene som er brukt 

inneholder tall fra 2013. Tallene er foreløpige. Endelige tall frigis fra SSB i juni. 

 

  

Molde Eiendom KF

Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Eiendomsforvaltning samlet, konsern

Prioritering

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern 4259 4684 4550 3676 3797 4006 3992 4139 4284

MVA-kompensasjon drift, kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern 493 492 530 316 304 310 334 325 336

MVA-kompensasjon investering, kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern 420 198 355 590 609 632 646 618 639

Netto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per innbygger , konsern 191 216 235 168 195 203 170 202 203

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern 10,1 10,4 9,5 8,6 8,4 8,4 8,8 8,6 8,5

Brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern 3176 1893 3834 3388 3444 3541 3785 3571 3685

Dekningsgrader

Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger, konsern 4,6 5 5,1 4,3 4,3 4,5 4,9 4,9 5,7

Samlet areal på formålsbyggene kommunen eier i kvadratmeter per innbygger, konsern 3,4 4,2 4,3 4,1 4,1 4,3 4,6 4,6 5,4

Samlet areal på formålsbyggene kommunen leier i kvadratmeter per innbygger, konsern 1,2 0,8 0,8 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2

Produktivitet

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter., konsern 955 982 958 912 930 930 859 886 784

Utgifter til eiendomsforvaltning på eide bygg per kvadratmeter, konsern 1094 929 966 899 918 880 845 877 760

Utgifter til eiendomsforvaltning på leide bygg per kvadratmeter, konsern 544 1277 910 1109 1108 1717 1152 1056 1350

Korrigert brutto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per kvadratmeter , konsern 39 44 46 41 46 45 36 41 36

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern 140 161 172 82 79 94 72 73 76

Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern 490 374 389 514 513 469 495 504 419

Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern 150 113 124 121 111 109 121 110 98

Utdypende indikatorer

Brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i prosent av samlede brutto investeringsutgifter, konsern 34,8 16,7 34,1 41,2 40,5 39,6 45,1 42,1 41,4

Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning i prosent av brutto driftsutgifter til eiendomsforvaltning, konsern 15,1 11,6 13,1 13,8 12,4 12,2 14,3 12,7 12,8

Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg
Administrasjonslokaler, konsern 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger, konsern 318 564 154 290 311 307 310 322 324

Brutto investeringsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger, konsern 692 658 168 227 172 232 242 219 234

Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger, konsern 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,7

Korrigerte brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern 538 1013 314 809 907 686 733 769 503

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern 2655 7467 3349 79 120 79 71 82 56

Utgifter til driftsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern -5305 -13536 -10295 542 597 406 458 466 281

Energikostnader til administrasjonslokaler per kvadratmeter, administrasjonslokaler, konsern 89 93 99 115 106 81 115 104 70

Energikostnader til administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler, konsern 17,8 9,2 31,5 14,5 11,8 11,9 15,7 13,6 13,8

Førskolelokaler, konsern

Netto driftsutgifter til førskolelokaler per innbygger, konsern 362 341 416 333 340 358 412 419 442

Brutto investeringsutgifter til førskolelokaler per innbygger, konsern 215 205 1270 294 217 253 408 383 408

Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per innbygger 1-5 år, konsern 4,3 4,2 5,1 4,2 4,2 4,3 5,1 5,1 6,3

Korrigerte brutto driftsutgifter til førskolelokaler per kvadratmeter, konsern 1519 1416 1463 1295 1284 1336 1269 1299 1090

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, førskolelokaler per kvadratmeter, konsern 305 294 426 150 130 151 143 132 136

Utgifter til driftsaktiviteter, førskolelokaler per kvadratmeter, konsern 907 800 691 748 737 688 759 773 595

Energikostnader til førskolelokaler per kvadratmeter, konsern 161 129 135 140 120 124 142 124 106

Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per barn i kommunal barnehage, konsern 9,2 9,6 11,3 10,7 10,9 11,1 10,9 10,9 13,7

Energikostnader til førskolelokaler i prosent av brutto driftsutgifter til førskolelokaler, konsern 10,6 9,1 9,2 10,8 9,3 9,2 10,5 9,1 9,2

Skolelokaler, konsern

Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger, konsern 1806 1854 1948 1738 1761 1843 1898 1938 1981

Brutto investeringsutgifter til skolelokaler per innbygger, konsern 1129 502 515 1665 1624 1384 1789 1649 1595

Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per innbygger 6-15 år, konsern 13,3 19,5 18 16,7 16,9 17,1 17,8 17,9 20,2

Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler per kvadratmeter, konsern 1094 815 934 827 831 864 847 869 794

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter, konsern 130 121 140 69 66 86 63 67 76

Utgifter til driftsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter, konsern 555 375 419 479 472 441 508 513 437

Energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter, konsern 127 77 92 110 100 102 118 107 99

Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev, konsern 13,2 19,5 18,1 17,1 17,4 17,7 18,2 18,5 20,9

Energikostnader til skolelokaler i prosent av brutto driftsutgifter til skolelokaler, konsern 11,4 9,4 9,8 13,2 12 11,7 13,8 12,2 12,3

Institusjonslokaler, konsern

Netto driftsutgifter til institusjonslokaler per innbygger, konsern 804 824 918 637 652 693 736 750 777

Brutto investeringsutgifter til institusjonslokaler per innbygger, konsern 728 264 86 495 576 835 578 601 746

Samlet areal på institusjonslokaler i kvadratmeter per innbygger 80 år og over, konsern 19,4 22,3 24,1 19,2 19,3 19,4 22,9 23 24,7

Korrigerte brutto driftsutgifter til institusjonslokaler per kvadratmeter, konsern 849 765 806 852 857 916 724 749 729

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, institusjonslokaler per kvadratmeter, konsern 21 91 120 76 71 91 63 63 70

Utgifter til driftsaktiviteter, institusjonslokaler per kvadratmeter, konsern 459 354 377 486 480 486 414 432 408

Energikostnader til institusjonslokaler per kvadratmeter, konsern 236 168 179 143 132 139 133 124 123

Samlet areal på institusjonslokaler i kvadratmeter per beboer i institusjon, konsern 94,9 108,6 .. 105,6 106,1 108,7 119,2 118,8 130

Energikostnader til institusjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter til institusjonslokaler, konsern 27,8 21,9 22,2 16,6 15,1 15 17,6 16 16,3

Kommunale idrettsbygg, konsern

Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger, konsern 588 575 520 336 367 403 306 338 370

Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger, konsern 131 63 1633 616 678 566 598 546 479

Samlet areal på kommunale idrettsbygg i kvadratmeter per innbygger, konsern 0,5 0,5 0,7 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per kvadratmeter, konsern 1314 1422 1035 1119 1104 1015 889 866 792

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunale idrettsbygg per kvadratmeter, konsern 148 184 140 135 116 122 98 87 80

Utgifter til driftsaktiviteter, kommunale idrettsbygg per kvadratmeter, konsern 658 676 548 718 697 566 569 560 470

Energikostnader til kommunale idrettsbygg per kvadratmeter, konsern 241 184 162 159 146 133 126 110 99

Energikostnader til kommunale idrettsbygg i prosent av brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg, konsern 12,2 10 12,7 14 12,7 12,3 13,9 12,4 11,8

Kommunale kulturbygg, konsern

Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger, konsern 191 310 359 173 170 200 161 169 186

Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger, konsern 281 200 161 91 178 270 169 174 223

Samlet areal på kommunale kulturbygg i kvadratmeter per innbygger, konsern 0,6 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern 348 1265 1584 603 628 669 578 614 547

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern 84 191 208 60 57 75 65 61 58

Utgifter til driftsaktiviteter, kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern 360 373 270 311 345 356 337 359 316

Energikostnader til kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern 54 108 83 83 76 78 83 78 67

Energikostnader til kommunale kulturbygg i prosent av brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg, konsern 15,4 8,5 5,2 13 12 11 13,2 11,9 11,1

1502 Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
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Molde Eiendom KF
Eiendomsforvaltning for utleieboliger

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Prioritering

Netto driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger per innbygger i kr, konsern -549 -599 -608 -69 -70 -58 -100 -125 -118

Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner, konsern -648,9 -612,3 -466,6 -39,8 -23,6 -2,2 -72 -73 -54,2

Netto driftsutgifter, boligformål, i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern -1,5 -1,4 -1 -0,1 -0,1 0 -0,2 -0,2 -0,1

Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner, konsern 2337 3887 2971 947 868 997 876 903 959

Dekningsgrad

Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 20 20 21 19 19 20 21 20 21

Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall kommunalt disp. boliger 100 100 100 77 73 72 80 78 77

Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere 9 9 9 47 50 51 50 51 51

Produktivitet / enhetskostnader

Korrigerte brutto driftsutgifter ekskl leie av privateide boliger, per eid bolig, konsern 37623 28824 30692 .. .. .. .. .. ..

Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bolig, konsern 37741 38293 40687 41538 42457 43579 43294 44787 41924

Herav: lønnsutgifter per eid kommunal bolig, konsern 2842 2909 3202 5781 6074 6038 6762 6878 6982

Utdypende tjenesteindikatorer

Søknader og avslag

Antall søknader per 1000 innbyggere 7 7 5 7 8 8 7 7 7

Antall nye søknader per 1000 innbyggere 5 5 4 6 6 6 6 6 5

Andelen nye søknader 72 76 77 77 76 70 78 75 74

Andel søkere som har fått avslag på kommunal bolig 7 8 11 32 29 28 32 31 29

Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig 8 8 11 34 28 30 34 31 31

Tildeling av boliger

Andel nyinnflyttede husstander av alle husstander som er tildelt bolig 100 78 71 71 69 74 78 77 78

Andel nyinnflyttede flyktninger 17 22 21 15 18 15 17 19 18

Andel nyinnflyttede med behov for tilrettelagt bolig 29 34 38 37 41 40 41 42 39

Andel nyinnflyttede med psykiske lidelser 8 9 4 8 10 10 8 8 9

Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere 11 7 11 9 9 11 7 7 9

Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser 6 4 4 5 5 7 5 5 6

Andel nyinnflyttede med andre problemer 28 : 23 22 15 16 15 12 15

Andel nyinnflyttede uten behovsprøving : 25 : 3 3 2 7 7 6

Venteliste

Ny liste 

utarbeides i 

2014

Andel flyktninger på venteliste : .. .. .. .. .. .. .. ..

Andel med behov for tilrettelagt bolig, på venteliste 54 .. .. .. .. .. .. .. ..

Andel med psykiske lidelser, på venteliste 6 .. .. .. .. .. .. .. ..

Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste 8 .. .. .. .. .. .. .. ..

Andel rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste : .. .. .. .. .. .. .. ..

Andel med andre problemer, på venteliste 30 .. .. .. .. .. .. .. ..

Midlertidige botilbud 

Andel husstander i midlertidig botilbud med varighet 0-3 mnd 71 .. 82 81 73 70 75 73 69

Andel husstander med barn midlertidige botilbud 0 .. 0 7 4 9 5 4 6

Andel husstander med barn i midlertidige botilbud i 0-3 mnd .. .. .. 83 88 60 79 80 62

Husbankindikatorer

Kommunalt disponerte omsorgsboliger per 1000 innbyggere 9,5 9,3 .. 5,4 5,3 .. 6 5,9 ..

Kommunalt eide omsorgsboliger som andel av alle kommunalt disponerte omsorgsboliger 67,8 67,8 .. 60,6 60,6 .. 70,4 70,4 ..

Antall nye boliger godkjent for finansiering av Husbanken, per 1000 innbyggere 0,4 0,1 6,2 1,3 1 1,9 1,2 1,1 1,7

Antall utbedrede boliger godkjent for finansiering av Husbanken, per 1000 innbyggere 6,5 0,4 3,4 0,5 0,1 0,4 0,5 0,5 0,7

Antall brukte boliger godkjent for finansiering av Husbanken, per 1000 innbyggere 0,1 0,9 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1

Beløp per måned per husstand i statlig bostøtte fra Husbanken 1934 1902 1834 .. .. .. .. .. ..

Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere 21 21 20 25 24 23 24 23 21

Husbankmidler videretildelt av kommunen

Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere 1,5 2,2 1 2 2,3 2 2,2 2,6 2,3

Beløp per innbygger i startlån videretildelt av kommunen 644 984 375 1179 1356 1232 1171 1360 1310

Antall boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til tilpasning, per 1000 innbyggere 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2

Beløp per innbygger i boligtilskudd til tilpasning videretildelt av kommunen 8 4 14 15 12 13 15 13 16

Antall boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til etablering, per 1000 innbyggere 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3

Beløp per innbygger i boligtilskudd til etablering videretildelt av kommunen 25 8 294 73 65 77 56 51 61

1502 Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
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6. PROSJEKT 
 

FERDIGSTILTE  PROSJEKTER  I  2013   
 

LANGMYRA SKOLE – STORSKOLEN OG GYMBYGGET 

Den rehabiliterte skolen ble offisielt åpnet 9. november 2011, og storskolen igjen tatt i bruk. 
Gjennom prosjektet har det blitt avdekket en del uforutsette forhold som ikke var beskrevet i 
anbudsdokumentene.  

Pga. uheldige omstendigheter der både rørlegger og elektriker gikk konkurs under utførelsen av 
prosjektet, ble det engasjert nye entreprenører. 

 

I 2013 er det gjort kompletteringer og brukertilpasninger.  

 

NORDBYEN SKOLE – TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 

Det har gjennom flere år vært utfordringer knyttet til bilbruk og ved avlevering/ henting av barn. Ved 
store snømengder har dette utviklet seg til å kunne karakteriseres som risikofylt med tanke på at små 
barn må krysse svært trafikkerte arealer. Midlertidige tiltak ble igangsatt vinteren 2010/ 2011, og det 
er nå utarbeidet en ny løsning for trafikkavvikling.  

 

Det ble for 2012 bevilget midler for tiltak 1, Plass for av- og påstigning vest for fotballbanen.  Denne 
ble ferdigstilt høsten 2012 innenfor bevilget ramme.  

I 2013 ble tiltak II, korttidsparkering nord for skolen, ferdigstilt til skolestart.  
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NYEHJELSETBARNEHAGE

Barnehagemedtil sammenca. 95barnehageplasser,80barn inneog15barn i ute-gruppe,ble
ferdigstilt høsten2013. Åpningenble dekketavRomsdalsBudstikke.

SYKEPLEIERSKOLEN– OMBYGGINGTILMIDLERTIDIGBARNEHAGE

Midlertidig barnehagemedplasstil 72barn,ferdigstilthøsten2013.

Pågrunnavmangelpåbarnehageplassertil barnmedrett påplass, bledet våren2013bestemtat
deleravgamleSykepleierskolenskulletasi bruk til barnehage.Dettekrevdeengoddel tilpasninger,
spesieltpåtekniskefag. Allearbeiderble utført somhasteoppdragi løpetavvårenogsommeren
2013.

Sidendet er vedtatt i Kommunestyretat Barnashusskalrivesoggjenoppbyggesmedplasstil 72
barn,ble det etablert nokbarnehageplasseri Sykepleierskolentil ogsåå husebarnaderfra,ca. 25
barn i byggeperioden.

Ombyggingenbleviet stor oppmerksomheti RomsdalsBudstikke.
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PROSJEKT UNDER UTFØRELSE 

Ved utgangen av 2013 er flere prosjekter under utførelse / prosjektering. Vi vil nevne: 

VÅGSETRA SKOLE 

Forprosjekt med budsjettpris på kr 130 mill. ble fremlagt for politiske behandling høsten 2013, og ble 
godkjent, men til en ramme på kr 100 mill. Styringsgruppa har bestemt å gjennomføre prosjektet 
som en totalentreprise. Planlagt byggestart sommeren 2014, og ferdigstilling ved årsskiftet 2015/16. 

 

 

BARNAS HUS 

Det er vedtatt at den gamle barnehagen skal rives, og at det skal bygges ny barnehage med plass til 
72 barn.  Det er gjennomført tilbudskonkurranse for arkitekt, som er godt i gang med 
skisseprosjektet.   Prosjektet skal gjennomføres som totalentreprise, og planlagt oppstart er 
sommeren 2014. 
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HATLELIA BARNEHAGE 

Det er inngått avtale med borettslaget i Hatlelia om makebytte av areal til utvidelse av 
parkeringsplass. Parkeringsplass ventes ferdigstilt i 2014.   

 

Barnehagen har også et renoveringsbehov, som er planlagt å få kartlagt i løpet av 2014. 

 

LILLEKOLLEN BARNEHAGE 

Flere av byggene ved barnehagen er i dag i en svært dårlig teknisk tilstand.  Der er planlagt å gjøre en 
grundig tilstandsvurdering for å se på mulighet for renovering evt. nybygg i forhold til livssyklus-
betraktninger (LCC).  MEKF har ikke fått bestilling på disse arbeidene ennå, og derfor ble ikke 
arbeidet påstartet i 2013.  

 

 

ENENSENTERET – RENOVERING 

Tidligere er det gjennomført en enkel tilstandsvurdering ved Enen-senteret, og den viser at bygget 
har behov for større investeringer.   

I 2014 blir det gjennomført en omfattende tilstandsvurdering inklusive en beregning av restlevetiden, 
samt en LCC beregning (livssykluskostnader) av bygningen etter renovering, og evt. som nybygg som 
alternativ.  

Tilstandsanalysen med LCC- betraktninger, og anbefalte tiltak vil bli fremlagt for politisk  
behandling i 2014. 
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IDRETTENS HUS – IDRETTSPARKEN 

I 2013 ble det innhentet en tilstandsvurdering av betongkonstruksjoner, inklusive forventet 
restlevetid. Restlevetiden på bygget ble beregnet til minimum 40 år. I tillegg ble det utarbeidet 
prosjektplan med tiltaksplan og fremdrift. Denne er blitt politisk behandlet, og godkjent. 

Et av tiltakene i Idrettsparken er å utrede undervarme i Reknesbanen, konkurranse for dette arbeidet 
ble påstartet i 2013, og vil bli utført i 2014.  Målet er å etablere undervarme til vinteren 2014 
(avhengig av politisk behandling).  

 

 

KULTURSKOLEN – NYTT BYGG 

Nye Molde Kulturskole er vedtatt plassert på fengselstomten. Skolen skal benytte eksisterende 
arealer i det gamle fengselet.  Siden Riksantikvaren har gjort et fredningsvedtak på fengselet, gjøres 
prosjekteringen i nært samarbeid med Riksantikvaren. 

        

Forprosjektet ble godkjent i 2013, med en ramme på ca. kr 130 mill. kroner. 
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KRISESENTER – NYTT BYGG 

Det er vedtatt at Krisesenteret skal inn i nytt bygg i Øvre Veg, der de tidligere holdt til.  
Prosjekteringsarbeidet er igangsatt, men har dratt noe ut i tid. Årsaken er at plasseringen av 
Krisesenteret har vært avhengig av ny reguleringsplan. 

 

Forprosjektet inkl. budsjett skal legges frem for politisk behandling våren/sommeren 2014. 

 

STORGATA 33 (SPAREBANKBYGGET) - RENOVERING 

Molde Pensjonskasse kjøpte i 2013 Storgata 33, og MEKF har fått bestilling på å gjennomføre 
prosjektering og renovering av bygget.  Bl.a. skal det installeres heis i bygget.   

 

 
Siden bygget er vernet, er det innledet samarbeid med Fylkeskonservatoren.  

 

KIRKEBAKKEN OMSORGSSENTER – ETABLERE NY LEGEVAKT 

Det er vedtatt å flytte legevakta inklusive akuttmottak, fra Lundavang til 1. etasje i Kirkebakken 
omsorgssenter. Dette krever noe ombygging, samt at det må etableres ny inngang til legevakt og 
ambulanse.  

Legevakta skal flytte inn i løpet av mai 2014.  
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VEDLIKEHOLD- OG AKUTTILTAK -  MOLDE EIENDOM KF VEDLIKEHOLD 

KLEIVE OMSORGSSENTER  – REHABILITERING AV UTV. FASADER. 

Det ble i 2013 gjort omfattende vedlikehold av utvendige fasader. Alle vinduer ble beiset, mye av 
utvendige lister rundt vinduene ble skiftet ut, ett vindu hadde råteskade og ble skiftet, og det ble 
skiftet glass i 6 vinduer som var punktert. 

 
 

Alle tak-utstikkene ved rafter og gavler ble kledd med Steni-plater. Eksisterende takplater hadde 
begynt å gå i oppløsning og var i dårlig forfatning.  

 
På balkongen over hovedinngangen ble det lagt betongheller. Her lå det tre-platter med dårlig 
tilpassing, og rullestolene kjørte seg ofte fast mellom plattene.  

 
Søppelrommet ble også pusset opp. Det ble lagt flis på gulvet og deler av veggene, resten av veggene 
ble malt. 

 

SYKEPLEIERSKOLEN – OPPUSSING 3. ETASJE VESTFLØY 

3.etasje i vestfløya, nord for hoved-trapperommet, ble oppusset for utleie til Rus-Midt. En del rom 
hadde tepper som ble revet, gulvene ble avrettet og det ble lagt laminatgulv på disse og noen andre 
rom med dårlig gulvbelegg. En del gamle dører ble byttet ut med nye lyd-isolerte dører. Alle vinduer 
m/foringer og listverk ble malt innvendig, det samme ble dørkarmer og listverk på gjenstående dører. 
På vestfasaden ble en del glasslister utskiftet, og alle vinduene ble beiset utvendig. Alle vegger ble 
malt, inkl. gulvlister der disse ikke ble utskiftet. Gammel kjøkkeninnredning ble revet og nytt kjøkken 
montert. 

Ventilasjonsanlegget ble gått over og satt i drift. Noe elektrikerarbeid ble utført. Det ble gjort 
brannteknisk vurdering sammen med resten av bygget, og brannalarmanlegget ble tilkoblet ny 
brannsentral i 1. etasje.  

En del av vinduene i etasjen er fra bygget var nytt og er i meget dårlig forfatning, men ingen ble 
skiftet ved denne oppussingen.  
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KVAM SKOLE – ARBEIDSROM FOR LÆRERNE 

Et stort arbeidsrom/kontorlandskap, ble bygd om til et forværelse og 5 mindre kontor med 4 
arbeidsstasjoner i hvert. Det ble bygd vegger med lydklasse, og montert lyddører med vinduer over. 
Ventilasjonen ble ombygd og fordelt inn i rommene. Det ble gjort et omfattende el-arbeide med 
datakabling, stikk, belysning og varme. Varmeovnene ble klargjort for SD-anlegg. Det ble montert 
brannmeldere i alle rommene, noe som medførte at hele brannalarmanlegget måtte skiftes ut 
ettersom det viste seg at det ikke var mulig å supplere det gamle anlegget med nye deler.  

Det fulgte egne investeringsmidler med til prosjektet.  

 

  

GOTFRED LIES PL. 4 – OPPUSSING 1. ETASJE (KIROPRAKTORLOKALENE) 

Da den ene av leietakerne flyttet ut av lokalene i østre del av 1. etasjen, ble disse lokalene pusset 
opp. Det lå teppeflis på alle gulvene. Dette ble fjernet, gulvene delvis avrettet, og det ble lagt nytt 
gulvbelegg i venterom, korridor og kontorene mot øst. Noen av rommene ble malt.  

 
Resepsjonen ble også pusset opp, delvis på grunn av mye fukt og rustspreng i ytterveggen. Det ble 
meislet et parti i ytterveggen, slik at rustet armering ble blottlagt. Armeringen ble deretter rengjort 
og påført rusthindring. Veggen ble pusset igjen og malt. Samtidig ble det lagt ny taktekking på taket 
utenfor resepsjonen, over renholdsrommet.  Fuktinntrengingen kom derfra.  
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LANGMYRA SKOLE – FJERNING MUGG/DÅRLIG LUKT 

Skolen var lenge plaget med dårlig luft i to klasserom. I det ene rommet ble det målt muggsporer. 
I ett rom ble gammel yttervegg revet, isolasjonen fjernet, og veggen ble bygd opp igjen med nye 
materialer. I begge rommene ble gulvene fjernet og bygd opp igjen med nytt. Gulvene var bygd opp 
med 20 mm trinnlydsplater, gulvspon og belegg. 

Ved renoveringer for noen år tilbake ble de nye gulvene lagt uten å fjerne det gamle gulvbelegget. 
Dette var gulvbelegg med filt-duk under. Når denne typen filt blir utsatt for fukt, noe som var skjedd 
her, avgir den en sterk lukt. Det gamle gulvbelegget og filten ble fjernet og gulvunderlaget slipt rent. 
Så fikk det stå og lufte seg en tid før vi bygde opp igjen med trinnlydsplate, gulvspon og nytt belegg. 

 

LANGMYRA BARNEHAGE OG ST. SUNNIVA BARNEHAGE – OPPGRADERING UTEOMRÅDE 

Begge disse barnehagene fikk vesentlig oppgradering av sine uteområder. 

Ved St. Sunniva ble det montert nytt, flott klatrehus med tunneler og sklie samt ny sklie for de 
mindre.Samtidig ble fallunderlaget utvidet og oppgradert.  

Innvendig ble møterom/grupperom ombygd ved at skyvedør mellom rommene ble demontert og 
åpningen kledd igjen, innvendig vindu ble fjernet, åpningen utvidet og ny dør montert. Begge 
rommene ble malt. 

Ved Langmyra ble det montert nytt klatrehus med sklie inklusiv opparbeiding av fallunderlag. Noen 
apparater ble fjernet, noen ble flyttet inne på området, og fra Kviltorp ble det hentet Kråkereir og 
mindre gynger. 
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TRÆFFHUSET – KONTOR FOR FRISKLIVSSENTRALEN/KLEDNING VESTVEGG 

 I 2. etasjen ble det bygd kontor for Frisklivssentralen. Arbeidet omfattet riving av vegg, bygging av 
nye vegger, montering av dør, maling samt tilpasning av ventilasjon og el/IKT. 

 

Vestveggen utenfor spikerboden ble kledd med bordkledning. 

 

BRANNSTASJONEN – KONTOR FOR FEIERNE 

Brannstasjonen engasjerte MEKF til ombygging til kontor for feierne. Arbeidet besto i 
demontering/remontering av himling, bygging av vegger, montering av dører/glassfelt, maling samt 
tilpasning ventilasjon og el-/IKT-arbeider. 

 

 

DIV. ARBEIDER: 

Hatlelia barnehage:  Nytt gjerde mot borettslaget. 
Krisesenteret:   Montering lagerhytte. 
Glomstua omsorgssenter: Riving /uttørking etter vannskade i damegarderobe. 
Lillekollen barnehage:  Ombygging/tilpassing for funksjonshemmet barn. 
                                              Nytt flettverksgjerde mot syd. 
Sellanrå skole:   Ombygging storskolen. Riving vegg, montering drager og foldevegg. 
Nordbyen skole:  Oppgraving/drenering rundt lager gym. Pussing/tetting lecavegg. 
Kirkebakken omsorgssenter: Etablering av legekontor. 
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BYGGAUTOMASJON OG ENERGIØKONOMISERINGSTILTAK 

Arbeidet har stor betydning for at foretaket skal kunne ha en kostnadseffektiv drift av byggene samt 
at en sikrer at kvalitet på innemiljø kan overvåkes og registreres. Det har vært nedlagt stor 
arbeidsinnsats med sikte på at kommunens datanett skal kunne brukes til overvåknings- og 
registreringssystemet. Det er nå etablert gode rutiner for bruk av nettverket. Arbeidene med fjerning 
av lokale servere og kobling av eldre anlegg mot sentral server ble ført videre og fortsetter. Vellykket 
tilkobling av flere produsenter mot sentral server, viser at riktig strategi er valgt. 

RÅKHAUGEN OMSORGSSENTER – SIKRE VARME-FORSYNING OG NØDDRIFT. 
Varme-forsyningen ble sikret med en ekstra pumpe, kjelstyring for oljekjel i nøddrift har blitt 
utbedret både teknisk og rutinemessig.   

LANGMYRA SKOLE – STORSKOLEN OG GYMBYGGET 
Store problemer etter siste ombygging har ført til mye merarbeid på automatiseringsanlegget, men 
her har vi kommet videre ved å få skaffet riktig kompetanse. Anlegget ble lagt over til sentral server 
i 2013. Noe feilretting vil også pågå i 2014. 

KIRKEBAKKEN OMSORGSSENTER – ENØKTILTAK. 
Oppdrag for øking av effektivitet på varmegjenvinnere og nytt styresystem beskrevet og gjennomført 
konkurranse via DOFFIN. Arbeidene pågår til mai 2014. 

KVILTORP SKOLE – 1. KLASSEBYGGET ENØKTILTAK/REHABILITERING. 
Varme- og ventilasjons-styringen var så utslitt at oppdrag for utskifting ble beskrevet og iverksatt 
som et bedre kost/nytte-tiltak enn nød-servicer. Anlegget er tilkoblet teknisk nettverk og skal legges 
inn på sentral server i 2014. 

SYKEPLEIESKOLEN AUTOMATISERING/SENTRAL DRIFT. 
Ved etablering av midlertidig barnehage og utleielokaler i 3.etg ble det sørget for oppdatering av 
styringene slik at anleggene nå kan betjenes via sentral server. 

BEKKEVOLL OG SKJEVIK SKOLE, PRODUKSJONSFEIL PÅ VENTILASJONSUTSTYR. 
Byggene har hatt merkelige ventilasjonsproblemer i en del rom og har kostet oss mye tid. Vi greide å 
finne produksjonsfeil på utstyr for behovsstyrt ventilasjon, og produsenten har erkjent ansvaret og 
dekker kostnadene med erstatning av det mangelfulle utstyret.  
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ANDRE TILTAK / PROSJEKTER 

RADONMÅLINGER – KARTLEGGING AV RADON 
Det er pålegg om å foreta radonmålinger i alle våre bygg.  Målinger fase 1 ble utført ved utplassering 
av radonbrikker. Arbeidet med rapporter og målinger i fase 2 fortsetter.   

 

ENERGIMERKING  
Det er pålegg om å foreta energimerking på alle bygg, over 1000 kvm. 

Energimerking er utført for omsorgssentrene Råkhaugen og Kirkebakken. Bygningsdata er samlet inn 
og registrert for de fleste (90 %) av byggene som skal energimerkes. Arbeidene med målinger av 
tekniske anlegg fortsetter, og blir satt i sammenheng med behov for ulike forbedringstiltak på 
byggenes tekniske installasjoner. 
 

SERVICE VENTILASJON 
Kartlegging, felles innkjøp og skifte av alle ventilasjonsfilter er gjennomført ved bruk av eget 
personell. Service på ventilasjonsaggregatene ble utført samtidig, og i den forbindelse ble det 
avdekket mangler på mange luftinntak. Utbedringer er blitt utført fortløpende via innleid 
fagekspertise. 
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