
BUDSJETT

2015
ØKONOMIPLAN 2015 - 2018

F-sak 126/14

K-sak  94/14

Kommunestyrevedtak 11. desember 2014
MOLDE KOMMUNE



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

Hovedmål:

Kommunen som samfunnsutvikler:

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

Kommunen som tjenesteleverandør:

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

Kommunen som arbeidsgiver:

- skal være en attraktiv arbeidsgiver

Kommunen sin økonomi og organisasjon:

- skal ha økonomisk handlefrihet
- skal ha en effektiv og veldrevet organisasjon
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1.  VEDTAK I KOMMUNESTYRET 11. DESEMBER

1. Molde kommunestyre slutter seg til formannska-
pets forslag til budsjett for 2015 og økonomiplan 
for perioden 2015 – 2018 med de endringer som 
fremkommer av kommunestyrets behandling og 
vedtak.

Endringer i rådmannens skisse:
• Styrking av rammen for skole med 
  kr. 5.000.000,-
• Styrking av helsestasjon/skolehelse-
  tjenesten med kr. 1.000.000,-

 Inndekking:
• Økt ramme i statsbudsjettet kr. 2.250.000
• Lavere renter med kr. 2.750.000
• Reduksjon i Ressurstjenesten med 
  kr. 1.000.000,-

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

3. Eiendomsskatten for 2015 skrives ut med 3,6 
promille av eiendomsskattetaksten som er opp-
justert med 10,0 pst. for 2015. Oppjusteringen er 
beregnet ut ifra takstene i 2012. 

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

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

6. Rammene for driftsmessig samhandling mellom 
Molde kommune (morselskapet) og de kommu-
nale foretakene blir som beskrevet i budsjettdo-
kumentets kapittel 19 - 23. 

7. Molde kommune tar opp lån på 391,9 mill. 
kroner til fi nansiering av budsjetterte investerin-
ger i henhold til vedlagte spesifi kasjoner. Lånet 
fordeler seg slik: morselskapet: 72,2 mill. kroner, 

Molde Eiendom KF - formålsbygg: 213,5 mill. 
kroner, Molde Eiendom KF – utleieboliger: 35,0 
mill. kroner, Molde Vann og Avløp KF: 70,5 mill. 
kroner og Moldebadet KF: 0,7 mill. kroner.  Lånet 
forutsettes avdratt over investeringenes levetid. 
Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låne-
opptaket, herunder akseptere lånevilkårene. 

8. I tillegg til låneopptak i pkt. 7, tar Molde kommu-
ne opp startlån i Husbanken på 75,0 mill. kroner 
for videreutlån. Vilkår følger av Husbankens 
regler for slike lån. 

9. Med mindre annet følger av statlige direktiver 
med videre, skal kommunens avgifter, betalings-
satser, og gebyrer for 2015 normalt indeksregu-
leres i forhold til forventet lønns- og prisvekst. 

10. Ordførerens godtgjørelse for 2015 settes til 11 G. 
Godtgjørelse til varaordfører settes til 50,0 pst. 
av ordførerens godtgjørelse. 

11. Gjennomføringen av helse- og omsorgsplanen 
skal skje i henhold til fremlagt sak «Gjennomfø-
ring av helse og omsorgsplan. Alternative tilpas-
ninger for 2015», som er lagt ved budsjettsaken.

Verbalforslag
Deler av de tjenestene som ressurstjenesten utfører 
vurderes overført til attføringsbedriften Astero, der 
Molde kommune er største aksjonær. Dette gjelder 
spesielt den delen av virksomheten som tilbyr tje-
nester til personer med utfordringer i arbeidslivet.
Dette er et område Astero tilbyr gode tjenester på.

Oversendelsesforslag
1. Det startes en prosess med omorganisering av 

ressurstjenesten slik at enheten legges ned og 
oppgavene overføres til NAV Molde og helsetje-
nesten. 

2. Sammenslåing av Molde bydrift og brann og red-
ning utredes.

Kommunestyret ber formannskapet snarest mulig 
sette ned et utredningsutvalg som får som oppgave 
å legge fram en plan for utvikling av pleie- og om-
sorgssektoren slik at den kan møte de oppgavene 
som den sterkt økte eldrebefolkningen vil påføre 
kommunen.
Utredningsutvalget bør sammensettes av fem med-
lemmer fra administrasjonen, kommunestyret og 
eldreorganisasjonene.
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 2.  INNLEDNING OG SAMMENDRAG
Tilgangen på attraktive arbeidsplasser i Molde 
kommune har knapt vært større enn den er i dag. 
Arbeidsinnpendlingen fra omkringliggende kommu-
ner er som en følge av dette rekordstor. Dette bidrar 
også til at folketallsutviklingen i Molde kommune 
er positiv selv om økningen har vært beskjeden de 
senere årene. Folketallet i Molde kommune har i pe-
rioden 1. januar 2012 til 1. juli 2014 vokst fra 25.488 til 
26.125, eller med 2,5 pst. I landet som helhet vokste 
folketallet i samme periode med 3,0 pst. Mottak 
og bosetning av fl yktninger har også vært en med-
virkende årsak til folketallsveksten i kommunen de 
senere årene. 

Kommunens innbyggere har jevnt over et godt 
tilfang av gode kommunale tilbud og tjenester. 
Dette er tidligere bekreftet gjennom ulike nasjonale 
kartlegginger så som levekårsundersøkelser samt 
det forhold at Molde kommune gjennom inntekts-
systemet defi neres som en rimelig kommune å 
drifte. Dette forsterkes ytterligere i statsbudsjettet 
for 2015. Blant annet så ”skårer” kommunen lavt på 
de sosiale utgiftskritteriene i inntektssystemet, men 
har samtidig færre innbyggere i aldersgruppen 0 – 16 
år enn gjennomsnittet. 

Trygghet, gode sosiale nettverk, arbeid og familie 
er alle elementer som gjerne defi neres inn i et 
velfungerende velferdssamfunn. Naturgitte skjønne 
omgivelser er også viktig for mange. Gjennom gode 
offentlige tjenester til barn, unge, eldre og funksjons-
hemmede, som er kommunens prioriterte målgrup-
per, ivaretas primærbehovene til alle disse gruppene. 
Derigjennom skapes trygghet som er så viktig i alle 
faser av livet, noe som gjør Molde kommune til en 
god kommune å tilbringe alle deler av livet i for det 
store fl ertallet av befolkningen.

Den største utfordringen kommunen har, og som 
har vedvart noen år, er at det forbrukes mer enn 
hva inntektene tillater. Dette medførte underskudd 
på 19,9 mill. kroner i 2013 og prognosene for 2014 
ved avleggelse av 2. tertial økonomirapport tilsier et 
underskudd på nær 50,0 mill. kroner. Det er derfor 
satt i verk tiltak som forhåpentligvis vil gi effekter på 
kort sikt, men det er de langsiktige og varige tilta-
kene som nå må iverksettes. At kommunen trass i 

dette har utfordringer innenfor mange områder hvor 
det er behov for en enda større tjenesteproduksjon, 
er et tegn på at forventningene til den kommunale 
tjenesteproduksjonen er vesentlig større enn hva de 
økonomiske ressursene gir rom for. Selv om ulike 
tiltak som blir iverksatt i tiden fremover vil merkes i 
forhold til omfang og til dels kvaliteten på tjeneste-
leveransene, vil budsjett og økonomiplan for kom-
mende år allikevel dekke de primære behovene for 
kommunens innbyggere. Selv om mye av fokuset 
ved utarbeidelsen av budsjett og økonomiplan ofte 
går på de tilpasningene som må gjøres, nedskjærin-
ger og effektiviseringstiltak, må det aldri glemmes at 
kommunen innenfor en samlet økonomisk ramme på 
ca. 1,7 milliard kroner, produserer svært omfattende 
tjenester av høy kvalitet til sine innbyggere og da 
spesielt til de som trenger det mest.
 
Det som tilsynelatende har gitt kommunen de stør-
ste økonomiske utfordringene i 2013 og 2014, er ef-
fektueringen av rammereduksjonene som var vedtatt 
for 2013 hvor den største økonomiske effekten skulle 
komme ved gjennomføringen av helse- og omsorgs-
planen som ble vedtatt våren 2013. Gjennomføringen 
av denne planen har tatt vesentlig lengre tid enn for-
utsatt noe som har medført forsinket gevinstuthen-
ting og «pukkelkostnader» langt ut over det som var 
ventet. Samtidig har samhandlingsreformen med 
tidligutskriving av pasienter fra spesialisthelsetje-
nesten til kommunen bidratt til en vesentlig økning i 
ressursbehovet. Dette grunnet i at pasientene nå er 
langt mer pleietrengende enn tidligere samt i mange 
tilfeller krever en tilleggskompetanse utover det 
kommunen normalt innehar. 

De inntekstforutsetningene som fremkommer i re-
gjeringens forslag til statsbudsjett for 2015, danner i 
tillegg til egne forutsetninger grunnlaget for kommu-
nens budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 
2015 - 2018. 

Enkelte områder er, som i budsjettet for 2014, synlig-
gjort på en detaljert og tydelig måte. Dette kommer 
blant annet til uttrykk i forklaringen knyttet til tildelin-
gen av rammetilskudd for 2015.
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2.1  BUDSJETTPROSESSEN

I 2014 er det som tidligere år gjennomført dialog-
møter mellom politisk og administrativ ledelse. 
Formannskapet er dialogkomite på politisk side og 
møtene gjennomføres i forlengelsen av ordinære for-
mannskapsmøter. Første møte i dialogprosessen ble 
avholdt 29. april, hvor rådmannens forslag til økono-
miske rammer for 2015 ble drøftet. Formannskapet 
som dialogkomite gav sin tilslutning til rådmannens 
forslag som så ble utsendt til avdelinger, enheter 
og foretak. Skrivet som ble utsendt redegjorde for 
de økonomiske rammene den enkelte leder skulle 
forholde seg til i arbeidet med budsjettet. Enhetene 
meldte så endringer i ulike ressursbehov, og i for-
lengelsen av dette gjennomførte rådmannen møter 
med alle avdelinger, enheter og foretak i juni, hvor 
rammene for 2015 ble gjennomgått og drøftet. Også 
de hovedtillitsvalgte var invitert til disse møtene. 
Dialogmøter ble også gjennomført i forlengelsen av 
formannskapsmøtene den 27. mai og den 21. ok-
tober hvor hovedtemaene var henholdsvis revidert 
nasjonalbudsjett 2014/kommuneproposisjonen for 
2015 og konsekvenser av forslaget til statsbudsjett 
for 2015.

Fastsettingen av de økonomiske rammene i første di-
alogmøte med de politiske føringer som der ble lagt, 
de etterfølgende administrative drøftingene samt de 
politiske signalene som ble gitt ved behandlingen av 
rammesaken i kommunestyremøtet den 11. septem-
ber, har så langt dette har vært mulig, vært styrende 
for rådmannens videre arbeid med budsjettet. Det 
skal imidlertid ikke underslås at rådmannen også 
under årets budsjettprosess har hatt hovedfokus på 
effektivisering og utgiftsreduksjoner. Dette skyldes 
ikke minst de økonomiske utfordringene som frem-
kommer som følge av at en vesentlig del av tiltakene 
som ble vedtatt gjennomført i 2013 fortsatt ikke er 
gjennomført med de negative økonomiske effektene 
dette har hatt både på regnskapsresultatet for 2013 
og den økonomiske utviklingen i 2014.

2.2  ØKONOMISKE RAMMEFORUTSETNINGER

En fortsatt stram kommuneøkonomi krever betyde-
lig effektivisering for at tjenester skal produseres og 
leveres i nødvendig omfang og av tilfredsstillende 
kvalitet. Rettighetslovgivningen, som stadig øker i 
omfang, vanskeliggjør en slik effektivisering, og på-
fører kommunesektoren en stadig økende mengde 
klagesaker, med en tiltagende byråkratisering som 
resultat. Dette er hverdagen kommunesektoren har 
å forholde seg til. Forslaget til statsbudsjett som ble 
fremlagt i oktober bidrar ikke til å redusere Molde 
kommunes utfordringer, heller tvert imot. Med de 
store globale utfordringene i verdensøkonomien, er 
Molde kommune innforstått med at regjeringen også 
denne gangen ser behovet for et stramt økonomisk 
grep rundt landets økonomi. I så måte kan kommu-
neopplegget for 2015 fortone seg som langt bedre 
enn det man kunne forvente og for så vidt frykte, 
men samsvarer samtidig med det som ble skissert i 
kommuneproposisjonen i vår. Når det er sagt, viser 
forslaget til kommunerammer for 2015 at det fort-
satt satses på kommunene på tross av omfattende 
økonomiske problemer både i Europa og i store deler 
av verden for øvrig. 

Kommunesektoren vil også i fortsettelsen levere 
gode tjenester i et betydelig omfang til de av landets 
innbyggere som har de største behovene for hjelp og 
bistand. At viljen lokalt er større enn den økonomiske 
evnen, er noe sektoren må leve med.

I Molde kommune er helt nødvendige effektivise-
ringstiltak forutsatt å skulle gjennomføres mer plan-
messig og strukturert enn tidligere gjennom utrul-
ling av effektiviseringsverktøyet Lean i alle enheter. 
Utrullingen av Lean er like mye innføring av en kultur 
eller et tankesett hvor enhver operasjon må opti-
maliseres gjennom grundig vurdering av nødvendig 
ressursbruk. Medarbeiderinvolvering står sentralt i 
Lean og det er en kjensgjerning at det største effek-
tiviseringspotensialet fi nnes i skjæringspunktet hvor 
tjenestene møter brukerne. 
  
Kommunestyret reviderte i k-sak 1/14, k-sak 41/14 
og k-sak 63/14 kommunens drifts- og investe-
ringsbudsjett for 2014 i den grad det økonomiske 
handlingsrommet gav anledning til dette. De av 
endringene som ble vedtatt i disse sakene, med 
konsekvenser for senere år, er innarbeidet i rådman-
nens skisse til budsjettrammer for 2015 og videreført 
i planperioden 2015 – 2018. 

Utfordringene for 2015 som måtte løses i rammesa-
ken, som ble behandlet av kommunestyret i septem-
ber, bestod i hovedsak av dekning av underskudd fra 
2013 på 19,9 mill. kroner og forsinket gjennomføring 
av helse- og omsorgsplanen med 14,4 mill. kroner. 
I tillegg til å benytte tidligere opparbeidet hand-
lingsrom, ble de tjenesteproduserende enhetenes 
rammer redusert med netto 9,4 mill. kroner (ramme-
reduksjoner på 13,7 mill. kroner og rammeøkninger 
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2.3  DRIFTSBUDSJETTET

For å komme i økonomisk balanse, er enkelte av de 
økte ressursbehovene som ikke kan velges vekk og 
som er blitt synliggjort i årets budsjettrevisjoner og 
rammesaken som ble behandlet av kommunestyret 
11. september 2014, innarbeidet i driftsrammene. 
Rammesaken bygde i det vesentlige på signalene fra 
dialogmøtet i april, budsjettrevisjonene for 2014 og 
de innmeldte endringene i ressursbehov fra avdelin-
ger, enheter og foretak. Det som skaper de største 
økonomiske utfordringene ved balanseringen av 
driftsbudsjettet for 2015, er i hovedsak forsinket gjen-
nomføring av helse- og omsorgsplanen og inndek-
ning av kommunens regnskapsmessige underskudd 
for 2013. Når kommunestyret hadde rammesaken 
for 2015 til behandling, fattet de følgende vedtak:

«Som utgangspunkt for rammene i driftsbud-
sjettet for 2015 og økonomiplanen for perioden 
2015 - 2018, legges rammene i vedtatt økonomi-
plan, korrigert for vedtatte budsjettendringer og 
andre endrede forutsetninger til grunn. Dette i 
tråd med saksopplysningene i denne saken og i 
henhold til vedlagte rammetabell for kommende 
planperiode. 
Rådmannens budsjettskisse rammer i for stor 
grad skole og barnehage. Kommunestyret ber 
rådmannen jobbe videre med fordelingen av 
rammereduksjonene for i større grad tilgodese 
skolen og barnehagen.»

Molde kommunes regnskap for 2013 og prognosene 
for 2014 viser tydelig at kommunen har hatt og har et 
kostnadsnivå som ikke kan betjenes av kommunens 
løpende inntekter. Dette er et forhold både politikere 
og administrasjon har vært kjent med over fl ere år. 
Den aller største ubalansen fi nnes innenfor pleie og 

omsorg hvor prognostisert merforbruk for 2014 er på 
hele 25,9 mill. kroner (per 2. tertial). Kortsiktige tiltak 
er iverksatt, men det vil ta tid å bringe dette merfor-
bruket til opphør og igjen oppnå økonomisk balanse 
innen dette tjenesteområdet. Kommunestyret har 
også gitt rådmannen ramme til å sette inn en dedi-
kert ressurs for bidra til å løse denne utfordringen. 
Mye tyder allikevel på at det ikke vil oppnås balanse 
innen dette området allerede ved kommende års-
skifte. Dette vil i så fall kunne bety at mange av de 
generelle og spesielle tiltakene som er innført, kan få 
en forlenget varighet. I denne situasjonen fi nner ikke 
rådmannen det realistisk å belaste pleie og omsorg 
med ytterligere effektiviseringstiltak. Rådmannen har 
allikevel funnet rom for å lette trykket noe på skole 
og barnehage i forhold til rammene som ble beskre-
vet i rammesaken. 

Balanseringen av driftsbudsjettet for 2015, skjer 
først og fremst gjennom bruk av handlingsrommet 
som ble synliggjort i gjeldende økonomiplan samt 
reduksjon av kommunens renteutgifter. I gjeldende 
økonomiplan var dette handlingsrommet anslått til 
16,5 mill. kroner. Netto renteutgifter er gjennom bud-
sjettrevisjonene i år redusert med 6,7 mill. kroner. 
De økonomiske utfordringene for 2014 som frem-
kommer senest gjennom økonomirapporteringen 
for 2. tertial, prognostiserer et forventet merforbruk 
for året på 49,7 mill. kroner. I den grad enhetene 
drar den forventede og prognostiserte ubalansen 
med seg inn i 2015, øker behovet for rasjonalisering 
og effektivisering tilsvarende. Det haster nå med i 
første omgang å skape balanse mellom inntekter 
og utgifter. På lengre sikt må det arbeides med å 
skape en på alle måter bærekraftig budsjettbalanse 

på 4,3 mill. kroner). Rådmannen hadde, med tilslut-
ning fra dialogkomitè 1, foreslått trekk i netto drifts-
rammer til avdelinger, enheter og foretak i denne 
størrelsesordensom for å oppnå budsjettbalanse. Ut 
over dette ble rammene kompensert for behov for 
endringer som ble vedtatt i budsjettrevisjon I og II. 

Forslaget til statsbudsjett for 2015, gir Molde kom-
mune en økning i anslaget på de frie inntektene i 
forhold til oppgavekorrigert budsjett for 2014 som 
ikke er stor nok til å dekke forventet lønns- og 
prisvekst, økte pensjonskostnader og økte demo-
grafi kostnader. Klare politiske føringer lagt i forslaget 
til statsbudsjett, forventet lønns- og prisvekst, økte 
pensjonskostnader og demografi kostnader er anslått 
til 52,0 mill. kroner mens Molde kommunes vekst 
som skal dekke dette er på 35,2 mill. kroner. Bereg-
net inntektsreduksjon i 2014 på grunn av ytterligere 
reduksjon i forventede skatteinntekter videreføres 
ikke i budsjettopplegget for 2015. Deler av økte 

demografi kostnader, lønns- og prisvekst og økte pen-
sjonskostnader må derfor dekkes gjennom omstillin-
ger, effektiviseringstiltak eller lignende. 

Renteutgifter er for 2015 regnet til gjennomsnittlig 
2,2 pst. Dette er en videreføring av budsjettert nivå 
i 2014 (revidert budsjett). Det forutsettes i planperio-
den at renten vil øke til 2,7 pst. i 2016, 3,2 pst. i 2017 
og til 3,7 pst. i 2018. Kommunens renterisiko de nær-
meste årene er hovedsakelig knyttet til utviklingen i 
Norges Banks styringsrente som igjen har betydning 
for NIBOR-renten som kommunen har relatert sine 
lånevilkår til.

Kommunestyret vedtok i sak 94/14 i møte 11. desember 
å redusere renterutgiftene med kr. 2.750.000,- og legge 
inn endringer i statsbudsjettet med økt ramme
kr. 2.250.000,-.
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2.4  INVESTERINGSBUDSJETTET
Molde kommunes lånegjeld har over år vokst til et 
svært høyt nivå. Samtidig må det ikke underslås at 
vedlikeholdsetterslepet på bygg og anlegg i kommu-
nens eie er lite i forhold til etterslepet i mange andre 
kommuner. Dette innebærer at kommunen har gjen-
nomført mange investeringer og renoveringer særlig 
i kommunens formålsbygg de senere årene og i 
dag i stor grad besitter en funksjonell og oppdatert 
bygningsmasse. Sammenligning av gjeldsbelastning 
med andre kommuner blir ikke reell dersom det ikke 
tas hensyn til vedlikeholdsetterslepet. 

Den totale lånegjelden for konsernet er i fi nansrap-
porten per. 30. august 2014 på hele 2,9 milliarder 
kroner. Dette beløpet inkluderer gjelden som er 
knyttet til formålsbyggene med videre som Molde Ei-
endom KF har ansvaret for. Økning i rentene ut over 
budsjettert nivå kan, selv etter at det justeres for lån 
til selvkostområder og rentekompenserte lån, få me-
get store konsekvenser for kommunens driftsbud-
sjett. Det er forventet at rentenivået i Norge skal noe 
opp de kommende årene. Hvor snart dette vil skje, 
er imidlertid svært uvisst noe som også gjenspeiles i 
dagens vilkår på tilbudte fastrentelån. I kommunens 
budsjett for 2015 forutsettes en gjennomsnittlig 
rentesats på 2,2 pst. mens rentenivået i økonomipla-
nen justeres opp til 2,7 pst. i 2016. Deretter forven-
tes rentene å øke med 0,5 pst. årlig i planperioden. 
Dette innebærer en forskyvning av rentebanen i 
forhold til forutsetningene i gjeldende økonomiplan 
for perioden 2014 – 2017 med en forskyvning av for-
ventede renteøkninger med et år. Det forventes at et 
høyere rentenivå, som vil ramme kommunesektoren 
hardt, blir hensyntatt i senere statsbudsjetter uten at 
dette er innlagt med beløp i planperioden. 

På tross av svært høy lånegjeld, ser Molde kommune 
det allikevel som nødvendig å gjennomføre en del 
investeringer også de kommende årene. Det har ved 
utarbeidelsen av investeringsbudsjettet for kom-
mende planperiode blitt lagt føringer i forhold til det 
totale investeringsnivået. Selv om kommunen hadde 
vedtatt en investeringsstopp ville enkelte investerin-
ger allikevel måtte gjennomføres for å kunne utføre 

tjenesteproduksjon i henhold til driftsrammer. Inves-
teringsbudsjettet for 2015 og den kommende plan-
perioden er så tett opp til en investeringsstopp som 
det går an å komme. Forutsetningen og intensjonene 
har vært at kommunens gjeld, som skal betjenes 
ved bevilgninger over driftsbudsjettet, ikke må øke i 
årene som kommer. Dette skulle i realiteten bety at 
kommunen ikke må ta opp lån ut over det som årlig 
skal betales i avdrag. Med de store utfordringene 
kommunen har i forhold til for eksempel nye lokaler 
for kulturskolen, Vågsetra barne- og ungdomsskole 
og krisesenter, ser dessverre disse forutsetningene 
ut til å bli umulig å etterleve. 

Det som imidlertid fortsatt må vurderes i denne 
sammenheng, er om kommunen kan avhende bygg 
og anlegg den ikke har behov for, for på den måten å 
frigjøre midler som kan benyttes til nye investeringer. 
Det har vært arbeidet med dette og sak vil etterhvert 
bli lagt frem for politisk behandling. Konsekvensene 
av dette er derfor ikke innarbeidet i kommende plan-
periode. I planperioden er andelen av den samlede 
netto investeringsrammen for morselskapet inklu-
dert Molde Eiendom KF som skal lånefi nansieres på 
714,6 mill. kroner. Av større investeringsprosjekter i 
planperioden kan nevnes utbedringer ved Vågsetra 
barne- og ungdomsskole med 98,0 mill. kroner (sam-
let ramme 128,0 mill. kroner), Sellanrå skole med 
43,0 mill. kroner, bygging av ny kulturskole til 100,0 
mill. kroner (samlet ramme 120,0 mill. kroner), nytt 
krisesenter til 60,0 mill. kroner, renovering/nybygg 
barnehageområdet med 50,0 mill. kroner, nye Barnas 
Hus barnehage for 27,0 mill. kroner (samlet ramme 
37,0 mill. kroner) og området Molde Idrettspark med 
75,0 mill. kroner. Ut over dette videreføres bare de 
aller mest nødvendige investeringsprosjektene som 
er oppført i gjeldende reviderte økonomiplan samti-
dig som enkelte prosjekt er tatt ut. 

Lånegjelden ved utgangen av planperioden forven-
tes for morselskapet og Molde Eiendom KF å bli 
på samlet 2,1 milliarder kroner. Dette innebærer at 
lånegjelden øker noe (68,8 mill. kroner) i forhold til 
dagens nivå. Gjelden i de øvrige kommunale fore-

og et økonomisk handlingsrom som kan absorbere 
negative svingninger som vil komme i løpet av et 
budsjettår. Dette gjelder ikke minst en «buffer» som 
kan utligne noe av renterisikoen kommunen løper på 
et særdeles stort lånevolum.

Driftsbudsjettet for 2015 er gjennomgående et 
meget stramt budsjett på alle driftsområder. Et slikt 
budsjett krever en effektiv og aktiv økonomistyring. 
Med bakgrunn i dette utvider kommunen stadig 
bruken av det balanserte målstyringssystemet 

gjennom rapportering av nye nøkkeltall og produk-
sjonsdata. Kontinuerlig forbedring er en målsetting 
innen all tjenesteproduksjon i Molde kommune. I 
den sammenhengen vil Lean-verktøyet bli benyttet 
fl ittig i årene som kommer. Kontinuerlig forbedring 
av arbeidsprosesser i hele den kommunale tjeneste-
produksjonen vil være avgjørende for om kommunen 
skal lykkes med sitt pågående økonomiske omstil-
lingsarbeid uten at tjenestene til innbyggerne blir for 
hardt rammet.
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2.5  PLANPERIODENS ØKONOMISKE UTFORDRINGER

De største økonomiske utfordringene i planperioden 
2015 – 2018 var i utgangspunktet identifi sert i 2015 
som engangsutgifter gjeldende bare for dette året. 
Dette omhandlet underskuddsdekningen for 2013 
og forsinket gjennomføring av helse- og omsorgs-
planen. Alt tyder nå på at utfordringene fremover 
ikke stopper med det. De økonomiske prognosene 
for 2014 gir stor grunn til bekymring og det er dette 
mere enn noe annet som blir kommunens store 
utfordring i de kommende årene. Dersom under-
skuddet for 2014 blir som prognosene per 2. tertial 
2014 tilsier, vil underskuddet måtte inndekkes i de 
kommende to årene, mest sannsynlig i 2016. Dette 
er ikke innarbeidet som en tallfestet økonomisk 
utfordring i kommende planperiode all den tid det 
endelige resultatet ikke er kjent. Det er å håpe at 
det kan bli vesentlig mindre enn hva som så langt er 
rapportert gjennom at de kortsiktige tiltakene som er 
iverksatt får økonomisk effekt også for 2014. 

Sannsynligheten taler for at det vil ta tid før kom-
munen igjen blir i posisjon til å kunne ha et øko-
nomisk handlingsrom som kan disponeres til ulike 
prioriterte oppgaver, fungere som «buffer» i forhold 
til uforutsette utgiftsøkninger innen fi nans m.v. eller 
til egenfi nansiering av investeringer. Kommunen er 
imidlertid nødt til å lykkes med snarest å få balanse 
mellom utgifter og inntekter. Slik balanse må oppnås 
allerede tidlig i 2015 samtidig som kommunen må 
være forberedt på å måtte dekke inn et underskudd 
for 2014 i budsjettrammen for 2016. 

Statsbudsjettet forventes ikke å løse noen av kom-
munens økonomiske utfordringer noe fremlegget 
for 2015 er et tydelig bevis på. Gjennom forslaget til 
statsbudsjett for 2014 øker faktisk kommunens utfor-
dringer i forhold til gjeldende økonomiplan og vedtatt 
rammesak for 2015. Med bakgrunn i den nasjonale 
handlingsregelen og behov for å stramme inn i øko-
nomien, tyder alle signaler på at Molde kommunes 
økonomiske utfordring i hovedsak må løses lokalt. 
Dette erkjennes ikke minst gjennom de administrati-
ve prosessene som er kjørt og den løpende dialogen 
rådmannen har ført med formannskapet.  

Kommunesektoren er fra statlig hold gitt tydelige 
utfordringer i forhold til gjennomføring av en kom-
munereform for gjennom denne blant annet å skape 
mer robuste kommuner. Det er også i Molde kom-
mune og i omkringliggende kommuner satt i gang 
et arbeid med å kartlegge en mulig endring i forhold 

til dagens kommunestruktur. Avhengig av utfallet av 
denne reformen vil den enkelte kommunes økono-
miske utfordringer kunne endre seg vesentlig.

Plassering av og investering i et felles sykehus for 
Nordmøre og Romsdal vil ha stor betydning for 
regionen som blir foretrukket men også for regionen 
som ikke blir foretrukket. Behovet for arbeidsplasser 
i og omkring sykehuset vil være betydelig og medfø-
re store positive ringvirkninger for valgte region ikke 
minst av økonomisk art. 

Oppreisingsordning for barnevernsbarn har vært til 
drøfting ute i kommunene. Kommunene kan gi sin 
tilslutning til forslaget til ordning som Fylkesman-
nen har foreslått. Sak går nå til politisk behandling i 
Molde kommune og eventuelle økonomiske konse-
kvenser av en slik ordning er derfor ikke innarbeidet i 
den kommende planperioden.

Molde kommune skal i prinsippet forlange utbytte/
forrentning av alle sine kapitalplasseringer. Dette 
gjelder kommunens kapital i egne selskaper (både 
AS og KF) og interkommunale selskaper. I forelig-
gende budsjettforslag, er dette bare delvis gjennom-
ført. Samtidig har morselskapet i fl ere år dekt inn 
underskuddene til Moldebadet KF. Så også i budsjet-
tet for 2015. Arbeidet med å maksimere uttak av 
avkastning vil bli prioritert i tiden fremover. 

Eiendomsskatten for 2015 er satt til 3,6 promille av 
takst og er beregnet med grunnlag i alle fakturer-
bare eiendommer innenfor kommunens grenser. 
Denne satsen er forutsatt videreført i resten av 
planperioden. Takstgrunnlaget for eiendomsskatten 
kunne med virkning fra 2013 endres enten ved årlig 
oppskriving av takstene med 10 pst. eller gjennom 
ny taksering. Ny taksering ble vurdert som uaktuelt 
og det er derfor i hele den kommende planperioden 
forutsatt en årlig økning i takstgrunnlaget med 10,0 
pst., noe som ved uendret skattesats vil gi en grad-
vis høyere inntekt for kommunen og som mer enn 
kompenserer for årlig lønns- og prisvekst.

Særbudsjett for Molde Havnevesen KF, Moldebadet 
KF, Molde Eiendom KF og Molde Vann og Avløp KF 
vil bli lagt frem for styrene i det enkelte foretak når 
kommunestyret har vedtatt drifts- og investerings-
rammer i denne saken. Kommunestyrets behandling 
av foretakenes budsjetter begrenser seg derfor til 
denne saken.

takene, som også er en del av kommunens totale 
ansvar, kommer i tillegg til disse tallene. Det forut-
settes i budsjettet at ressursene til løpende vedlike-
hold over tid blir prioritert, slik at kommunens store 

investeringer blir ivaretatt på en god og økonomisk 
sett forsvarlig måte.
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 3.  ØKONOMISK STATUS FOR MOLDE KOMMUNE
3.1  REGNSKAPSRESULTAT
Molde kommunes regnskap for 2013 viser et udek-
ket regnskapsmessig merforbruk på 19,9 mill. kro-
ner. Netto driftsresultat viser et negativt resultat på 
– 5,3 mill. kroner mot et budsjettert positivt resultat 
på 26,6 mill. kroner. Det negative resultatet skyldes 
i hovedsak merforbruk i tjenesteproduksjonen, høy-
ere pensjonskostnader, redusert inntektsutjevning 
med videre. Merforbruket på avdelinger og enheter 
utgjorde 13,3 mill. kroner i 2013 og representerer 
det største avviket. Avkastning av ekstern forvalt-
ning viste en pluss i forhold til et optimistisk revidert 
budsjett på 1,2 mill. kroner. 

Det er anbefalt at netto driftsresultat bør utgjøre 
minst 3,0 pst. av brutto driftsinntekter. For Molde 
kommune utgjør netto driftsresultats andel av drifts-
inntektene - 0,3 pst. i 2013 (0,5 pst. i 2012 og - 1,0 
pst. i 2011). Netto driftsresultat har hatt en negativ 
utvikling i 2013 om enn ikke på nivå med 2011. 

Saldo på disposisjonsfondet utgjør 0,0 mill. kroner 
per 1. januar 2014. Regnskapsrapporten per 30. au-
gust 2014 viser en årsprognose for Molde kommune, 
hvor det forventes et samlet underskudd for året på 
49,7 mill. kroner.

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

Etter fi nanskrisen i 2008, har de økonomiske forhol-
dene i Europa og verden for øvrig vært skiftende. Det 
har vekslet mellom optimisme og pessimisme og 
gjeldsproblemene for noen av landene i Sør-Europa 
skaper fortsatt bekymring. For kommunen ble 2013 
et år med lave renter samtidig som avkastningen på 
kommunens fi nansplasseringer ble meget god. Hittil 
i 2014 er renten fortsatt svært lav, og avkastningen 
på kommunens langsiktige fi nansielle midler har på 
slutten av året vært gjenstand for store svingninger. 
Norges Bank har det siste året, i større grad enn 
tidligere, antydet lave renter i fl ere år fremover, men 
på sikt skal rentene opp. Det lave rentenivået i Norge 
er en konsekvens av den globale renteutviklingen. 

Styringsrentene er ikke endret siden 14. mars 2012 
og ligger fortsatt på 1,5 pst. Dette er historisk lave 
renter. Norges Banks hovedstyre sier i siste rente-
møte 22. oktober i år at de ikke forventer endringer 
i styringsrenten neste år, men at den så gradvis vil 
øke i årene deretter. Dette tilsier at renten sannsyn-
ligvis fremdeles vil være lav. Molde kommune har 
store deler av låneporteføljen i fl ytende rente og lave 
markedsrenter vil medføre relativt lave renteutgifter i 
de kommende årene. 

Disposisjonsfondet i Molde kommune er ment å 
fungere som ”bufferfond” mot renteendringer med 
mer. I år der renten blir høyere enn budsjettert, er 
det forutsatt at det brukes midler fra fondet og i år 
der renten blir lavere må det tilsvarende avsettes til 
fondet. Disposisjonsfondet er per 1. januar 2014 så å 
si redusert til null. Beregninger per 31. august 2014 
viser at ca. 52,9 pst. av kommunens totale gjeld er 
utsatt for renterisiko.

Hele 1.000
Regnskapsresultat

0 12 072 - 4 569

20132009 2010 2011 2012

1 258 -19 872
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3.3  LÅNEGJELD OG KAPITALUTGIFTER

Langsiktig gjeld for morselskapet økte med 168,1 
mill. kroner i 2013 til totalt 675,8 mill. kroner. Kom-
munens pensjonsforpliktelser har i 2013 økt med 
249,0 mill. kroner og utgjør per 31. desember 2013 
hele 2.186,6 mill. kroner. Totalt utgjorde ubrukte låne-
midler 206,3 mill. kroner ved utgangen av 2013.

Kommunens renteutgifter i 2013 utgjorde 44,9 mill. 
kroner. Dette er vesentlig lavere enn i 2012 da rente-
utgiftene beløp seg til 48,1 mill. kroner. Kommunes 
avdragsutgifter økte med 0,2 mill. kroner i 2013. 
Molde kommune fører minsteavdrag etter bestem-
melsene i kommuneloven. Det er verdt å merke seg 
at renteutgifter og avdrag som gjelder Molde Eien-
dom KF inngår i Molde kommunes regnskap (unntatt 
deler av boligutleievirksomheten i tidligere Molde 
Utleieboliger KF). 

Kommunen tar opp lån i Husbanken og foretar 
videreutlån av såkalte startlån til kommunens innbyg-
gere. Utestående lån har økt fra 65,3 mill. kroner per 
31. desember 2013 til anslagsvis 79,4 mill. kroner 
ved utgangen av 2014.
 
Kommunens lånegjeld til investeringer inkludert 
Molde Eiendom KF (tidligere Molde Utleieboliger KF 
og andre kommunale foretak kommer i tillegg), vil 
ved utløpet av 2014 utgjøre 2.051,1 mill. kroner. Det 
lånes totalt i perioden 2015 - 2018 til sammen 714,6 
mill. kroner til investeringer. Dersom det tas hensyn 
til budsjetterte avdrag i samme periode, vil kommu-
nens lånegjeld ved utgangen av planperioden være 
på 2.119,9 mill. kroner. 

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

Netto lånegjeld i perioden Netto lånegjeld per innbygger
Hele 1.000 Hele 1.000

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

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

inklusiv foretakene, har per 31. august 2014 ca. 96,0 
pst. av sine innlån til fl ytende rentebetingelser med 
faste marginer knyttet til NIBOR. Ulike kompensa-
sjonsordninger, rentebytteavtaler m.v. gjør likevel at 
ca. 47,1 pst. av kommunes gjeld er rentesikret.

Ved siste rentemøte i Norges Bank, ble styringsren-
tene holdt uendret på 1,5 pst. Det signaliseres en 
senere oppgang i rentenivået enn det som tidligere 
er antydet. I en normalsituasjon skal markedsrenten 
ligge ca. et kvart prosentpoeng over styringsren-
ten. Per 27. oktober ligger markedsrenten (3 mnd. 
NIBOR) bare ca. 0,12 pst. over styringsrenten.  

79 81 82

20182014 2015 2016 2017

80 782 051 129 2 118 621 2 184 835

20182014 2015 2016 2017

2 167 572 2 119 905
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For 2015 er det forutsatt en gjennomsnittlig rente-
sats på 2,2 pst. I perioden 2016 - 2018 øker rente- og 
avdragsutgiftene blant annet som følge av at det er 
lagt inn en årlig økning i lånerenten på 0,5 pst. fra 
og med 2016 og for resten av planperioden. Molde 
kommune har siden 2008 belastet regnskapet med 
minsteavdrag, jfr. eget avsnitt. 

Renteutgiftene har holdt seg lave gjennom 2014. De 
siste uttalelser fra Norges Bank tyder på at rentene 
vil holde seg lave lenger enn før antatt. Det gjentas 
at kommunen på lang sikt sannsynligvis vil tjene på å 
ligge med en stor andel av gjelden i fl ytende renter.

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

Fra og med 2008 er regnskapet belastet med mini-
mumsavdrag noe som også gjennomføres i bud-
sjettet for 2015 og i økonomiplanperioden. I tilfelle 
budsjettert avdrag er for lite, må kommunen betale 
inn differansen og belaste regnskapet. Det tilstrebes 
å unngå slike situasjoner. 

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

Ubundet investeringsfond
Fondsmidlene utgjorde 108,4 mill. kroner ved årets 
begynnelse. Disse midlene blir delvis forvaltet ek-
sternt gjennom Pareto Forvaltning AS (Pareto). For-
målet med plasseringene er å få best mulig avkast-
ning gjennom langsiktige fi nansplasseringer innenfor 
gjeldende fi nansreglement. Molde kommune har 
per 30. september 2014 en urealisert gevinst på 7,6 
mill. kroner på midlene som er forvaltet av Pareto. 
Historisk sett har midler forvaltet av Pareto gitt gode 
resultater. Molde kommune har som mål å være en 
langsiktig aktør og rådmannen mener det er fornuf-
tig å holde på denne strategien. Dette forutsetter at 
kommunens langsiktige fi nansielle aktiva ikke blir 
benyttet/brukt til andre formål enn å gi en konkur-
ransedyktig årlig meravkastning som kan benyttes til 
driftsformål.

FinansinntekterRente- og avdragsutgifter Hele 1.000 Hele 1.000

10 863 10 661 10 042

20182014 2015 2016 2017

9 750 9 466108 788 108 206 120 103

20182014 2015 2016 2017

130 685 136 873

Kommunestyret vedtok i sak 94/14 i møte 11. desember 
å redusere renterutgiftene med kr. 2.750.000,-.
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Diagrammet viser kommunens prosentvise fordeling 
av brutto driftsinntekter de siste tre år. Det har ikke 
vært store endringer de siste tre årene. Den største 
endringen i perioden er reduksjonen i andre drifts-
inntekter. Andre driftsinntekter er ulike refusjoner og 
overføringer fra andre. Viktigste årsak til nedgangen 
her er redusert kompensasjon av merverdiavgift på 

investeringer i perioden. Økningen i rammeoverfø-
ringen i 2012 skyldtes innføring av samhandlings-
reformen. Skatt på inntekt og formue gikk noe ned 
etter at det ble bestemt at skattens andel av kom-
munenes inntekter skulle reduseres fra 2011. Skatte-
inngangen i 2012 og 2013 økte mer enn anslått og er 
årsaken til at andelen økte igjen i de årene.

3.4  UTVALGTE NØKKELTALL

KOSTRA
KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) gir styrings-
informasjon om kommunal virksomhet. Informasjo-
nen om kommunale tjenester og bruk av ressurser 
på ulike tjenesteområder, blir sammenstilt for å gi 
relevant informasjon. Informasjonen skal gi bedre 

grunnlag for analyse, planlegging og styring, og 
herunder gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål 
oppnås. Det vil her bli presentert et lite utvalg av 
noen sentrale fi nansielle indikatorer fra KOSTRA. 

Diagrammet viser ulike inntektskilder per innbygger 
for Molde kommune, kommunegruppe 13 og landet 
utenom Oslo. Molde kommunes frie inntekter er 
lavere enn i de to sammenligningsgruppene. Det 
skyldes lavere rammetilskudd gjennom lavere bereg-
net utgiftsnivå eller distriktspolitiske element. 

I andre statlige tilskudd til driftsformål ligger blant 
annet integreringstilskuddet og tilskudd til bosetting 

av mindreårige fl yktninger. For Molde kommune sin 
del, er det disse to postene som utgjør tilnærmet 
hele inntekten. 

Eiendomsskatten per innbygger er høyere i Molde 
kommune enn de to sammenligningsgruppene. Ikke 
alle kommunene i kommunegruppe 13 har innført 
eiendomsskatt. Gjennomsnittet for de kommunene 
som har eiendomsskatt i kommunegruppe 13 er kr. 

Molde kommunes prosentvise fordeling av brutto driftsinntekter, konsern

Skatt på inntekt og formue  31,4   31,4   30,8 

Statlig rammeoverføring  25,4   26,5   25,6 

Andre statlige tilskudd til driftsformål  2,9   2,6   2,4 

Eiendomsskatt  3,4   3,3   3,0 

Salgs- og leieinntekter  16,0   15,5   15,9 

Andre driftsinntekter  20,9   20,8   22,3 

  2013 2012 2011

Inntekter per innbygger 2013, konsern  Molde Kommune Landet 
  kommune gruppe 13 uten Oslo

Skatt på inntekt og formue  24 590   24 605   23 753 

Statlig rammeoverføring  19 936   20 768   23 664 

   2 267   1 750   2 069 

Eiendomsskatt  2 663   1 291   1 984 

Salgs- og leieinntekter  12 469   9 907   10 306 

Andre driftsinntekter  16 323   9 811   10 991 

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

Molde kommune har et høyere driftsnivå. Sammen-
stilt med andre driftsinntekter er det grunn til å tro 
at hovedårsaken til forskjellen er at Molde kommune 
får refundert mer gjennom øremerkede tilskudd og 
produserer fl ere tjenester for andre.

2.111,- per innbygger. Av disse 27 kommunene er 
det 7 som har høyere eiendomsskatt enn Molde 
kommune i 2013. Molde kommune har høyere salgs- 
og leieinntekter enn de to gruppene. Over halvparten 
av salgs- og leieinntektene i Molde kommune kom-
mer fra kommunale foretak eller interkommunale 
selskap. I denne inntektsposten inngår blant annet 
brukerbetalinger, billettinntekter og husleie fra utlei-

eboliger. Også andre driftsinntekter er større i Molde 
kommune enn for de to sammenligningsgruppene. 
Dette kan indikere at Molde kommune har større 
refusjoner, for eksempel via toppfi nansieringsord-
ningen for ressurskrevende tjenester. Videre kan det 
indikere at Molde kommune utfører en god del tje-
nester for andre kommuner med tilhørende refusjon.

Netto lånegjeld i pst. av brutto driftsinntekter, konsern

  2013 2012  2011

Molde kommune   123,0   117,2   116,6 

Gjennomsnitt kommunegruppe 13  80,3   79,6   78,4 

Gjennomsnitt landet utenom Oslo  75,9   74,4   74,0 

Molde kommune   7,1   7,3   7,9 

Gjennomsnitt kommunegruppe 13  4,1   4,0   4,5 

Gjennomsnitt landet utenom Oslo  3,6   3,8   4,2 

Netto fi nansutgifter i pst. av brutto driftsinntekter, konsern

Molde kommunes gjeld har økt betydelig over fl ere 
år. Målt mot brutto driftsinntekter var den stabil i 
2011 og 2012, men har økt igjen i 2013. Den stabile 
utviklingen de to første årene, skyldes i stor grad 
økning i inntektene gjennom barnehagereformen og 
samhandlingsreformen. Netto lånegjeld per innbyg-
ger har økt i hele perioden i Molde kommune og tall 
for 2013 er kr. 93.121,-. Dette er om lag kr. 39.000,- 
mer per innbygger enn gjennomsnittet for kommu-

negruppe 13 og landet utenom Oslo. Dette tilsvarer 
totalt ca. 1,0 mrd. kroner. Vedlikeholdsetterslepet 
anses imidlertid å være svært lavt i kommunen. Den 
relativt høye lånegjelden medfører isolert sett at 
Molde kommune er mer utsatt for eventuelle rente-
økninger. Renterisikoen kan reduseres ved å benytte 
fastrenteavtaler, men slik sikring vil som regel med-
føre økte renteutgifter.

  2013 2012  2011

Kommunens høye lånegjeld gjenspeiler seg natur-
lig nok i hvor stor grad netto fi nansutgifter belaster 
driftsbudsjettet. Figuren viser at Molde kommune 
har vesentlig større netto rente- og avdragsutgifter i 
sitt driftsbudsjett enn kommunegruppe 13 og landet 
utenom Oslo. Den store gjelden vil gjøre det vesent-

lig vanskeligere for Molde kommune enn sammen-
lignbare kommuner å oppnå gode netto driftsresultat 
i årene som kommer. På den andre siden vil de høye 
avdragsutgiftene som Molde kommune har, sikre 
at Molde kommune bevarer sin formue til tross for 
netto driftsresultat under 3,0 pst.

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger  62 536   52 874   57 116 

   Molde Kommune-  Landet   
   kommune gruppe 13  utenom Oslo

Kommunal egenproduksjon per innbygger 2013, konsern
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 4.  BEFOLKNING OG BOSETNING

4.1  BEFOLKNINGSUTVIKLING, MED PROGNOSE FOR PERIODEN 2015 - 2035

Per 1. januar 2014 hadde Molde kommune 26.048 
innbyggere. Ved middels vekst vil Molde kommune 
kunne nå målet om 30.000 innbyggere i 2028. Års-
veksten vil øke fra omtrent 250 i 2015 til 300 i 2022, 
for så avta igjen til 200 i 2032. Samlet sett antas 
befolkningen å øke med 5.400 personer innen 2035.

Dette kapitlet er ment som en indikasjon på hva som 
kan forventes av utvikling i de aktuelle aldersgruppe-
ne fremover. Prognosen bygger på Statistisk sentral-
byrås befolkningsfremskriving som ble publisert 17. 
juni 2014.

SSB publiserer tre alternative prognoser beskrevet 
som lav, middels og høy vekst. Usikkerheten i prog-
nosen og forskjellene mellom alternativene er små 
de første årene og store lenger ut i perioden. I dette 
kapitlet vil prognoser være basert på middels vekst i 
perioden.

Befolkningsutvikling i Molde kommune i perioden 
2005 - 2035

Dersom det ses på de ulike aldersgruppene som 
andel av totalbefolkningen ses det at antallet barn 
i barnehage- og skolealder vil holde seg jevnt i 
årene fremover eller de vil vokse i takt med resten 
av befolkningen. Blant de eldre ses et annet bilde. 
Yngre eldre (67 - 79 år) utgjør i 2015 10,2 pst. av 
befolkningen mens de i 2024 vil utgjøre 13,0 pst. av 
befolkningen. De som er 80 år og eldre utgjør i 2015 
4,8 pst. av befolkningen. De vil vokse i takt med 
befolkningen frem til 2024 da de vil øke og utgjøre 
7,6 pst. av befolkningen i 2035.

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

Aldersgruppenes andel av totalbefolkningen

Befolkningsvekst

Alderssammensetning

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 % registrert prognose

2005 20352015 2025

0 - 5 år 16 - 19 år

6 - 15 år 67 79 år år

80 år +

Hovedtrekkene i utviklingen er:
• en jevn befolkningsvekst frem til 2035.
• moderat vekst i skole- og barnehagebarn.
• jevnt og stor økning i aldersgruppen 67 – 79 år.
• etter hvert en kraftig økning i aldersgruppen 80 

år +.
• andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder går 

ned.

Høy nasjonal vekst

Middels nasjonal vekst

Lav nasjonal vekst

22 000

24 000

26 000

28 000

30 000

32 000

34 000

36 000

registrert prognose

2005 20352015 2025
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Aldersgrupper
Barnehage (0 - 5 år)
Per 1. januar 2014 var det 1.770 barn i barnehage-
alder i Molde kommune. I perioden 2005 - 2008 
var det en nedgang i antall barnehagebarn, men fra 
2009 har utviklingen snudd og det har vært vekst i 
antall barn. I perioden 2015 - 2025 forventes det en 
årsvekst på 25 barn i barnehagealder frem mot år 
2025. Deretter antas veksten å bli negativ frem til 
2035.

Skole (6 - 15 år)
Per 1. januar 2014 var det 3.037 barn i skolealder i 
Molde kommune. Dette er 250 færre barn enn det 
var i 2005. Fra og med 2015 antas det at denne 
trenden snur og det blir en økning i årene fremover. 
Årsveksten fremover antas å ligge på omkring 35 
barn. I 2035 forventes det å være 3.760 barn i skole-
alder, en økning på 720 barn fra 2015.

Yrkesaktive (20-66 år)
Per 1. januar 2014 var det 15.904 i yrkesaktiv alder 
mellom 20 og 66 år. Det vil være 17.700 i yrkesaktiv 
alder i 2035 eller 1.600 fl ere enn i 2015.

Kommunens skatteinntekter er i stor grad avhen-
gig av veksten i personer i yrkesaktiv alder. Antall 
personer i yrkesaktiv alder som andel av totalbefolk-
ningen vil derfor gi et mål på evnen til å fi nansiere 
tjenestetilbudet. I 2005 var 60,3 pst. av befolkningen 
i yrkesaktiv alder. I 2015 er andelen økt til 61,1 pst. 
men det forventes at andelen vil bli redusert til 56,3 
pst. i 2035. Dersom kommunen skal opprettholde 
tjenestetilbudet på samme nivå som i dag, og dette 
betales av skatteøkninger, vil det gi et vesentlig 
større skattetrykk per person i yrkesaktiv alder de 
neste 20 år.

Yngre eldre (67 - 79 år)
Per 1. januar 2014 var det 2.579 personer mellom 
67 og 79 år i Molde kommune. Det har vært en 
sterk økning de siste år og trenden vil fortsette. 
Dette er de store fødselskullene etter krigen som 
har kommet for fullt. I perioden 2015 - 2025 antas 
årsveksten å ligge rundt 120. Deretter vil årsveksten 
gå ned til omtrent 25. I 2035 forventes det å være 
4.100 yngre eldre, en økning på 1.400 fra 2015.

Eldre (80 år +)
Per 1. januar 2014 var det 1.260 over 80 år i Molde 
kommune. Årsveksten de siste 10 år har ligget rundt 
10 personer, og antas å ligge på samme nivå frem til 
2023. Fra og med 2024 vil det komme et trendskifte 
der årsveksten vil øke til omtrent 85 personer. Innen 
2035 vil gruppen øke til 2.400 personer eller en øk-
ning på nesten 90,0 pst. på 20 år. I dag bor 20,0 pst. 
av befolkningen over 80 år på institusjon. En tilsva-
rende andel vil gi behov for 230 nye institusjonsplas-
ser eller tilbud i heldøgnsbemannede bofellesskap 
innen 2035.

Befolkningsutvikling aldersgruppe 67 og oppover
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Planstrategier

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

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

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

Molde kommune vedtok kommunal planstrategi i 
møte 20. juni 2013 (sak 54/13). Den vedtatte plan-
strategien har fokus på å forenkle og samordne fl ere 
planer innen gitte områder for å skape bedre helhet 
i utviklingen. Planene er satt opp i prioritert rekke-

følge synliggjort gjennom år for ferdigstillelse av den 
enkelte plan. Noen av delplanen innenfor enkelte 
områder er ikke tidfestet. Revideringen tar utgangs-
punkt i den vedtatte rekkefølgen.

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

I forbindelse med budsjettet for 2014, ble det gjort 
endringer i den vedtatte planstrategien som inklu-
derte utarbeiding av ny kommunedelplan for felles 
akuttsykehus på Hjelset og nye delplaner knyttet 
til oppfølging av helse- og omsorgsplanen. Videre 
ble ferdigstillelsen av kommunedelplan arealdel for 
Molde byområde fl yttet til 2015.

 5.  PLANSTRATEGIER

ENDRING PLANER I PLANSTRATEGIEN

Plan for vannmiljø i Molde – usikker utarbeiding

Det utarbeides en forvaltningsplan for vannregion 
Møre og Romsdal. Planen er sendt på høring og skal 
etter høringsrunden vedtas av fylkestinget i Møre og 
Romsdal. Kommunene er viktige aktører i arbeidet 
med forvaltningsplanen og deltar i ulike fora med 
administrativ og politisk representant. Godkjent 
forvaltningsplan med tiltaksprogram vil være ret-
ningsgivende for kommunens arbeid med å forvalte 
vannressursene og skal ligge til grunn ved kommunal 
planlegging og virksomhet. Det er ikke sikkert at det 
er behov for en egen plan for vannmiljø Molde. Dette 
vurderes nærmere i 2016 etter at planen for fylket er 
vedtatt.

I planstrategien er det ført opp 3 forskjellige planer 
under klima og energiområdet. De 3 planene bør 
sees under ett og inngå i en klima- og energiplan 
med ferdigstillelse i 2016.

Styret i Helse Midt-Norge skal vedta tomteplassering 
for nytt felles akuttsykehus for Nordmøre og Roms-
dal 18. desember 2014. Dersom valget blir Hjelset 
slik Molde kommunestyre har tilrådd, må kommunen 
straks starte utarbeiding av kommunedelplan for 
Hjelset.

Statens Vegvesen har startet arbeidet med kom-
munedelplan E39 fra Julbøen forbi Molde sentrum. 
Planen blir utarbeidet i tett samarbeid med Molde 
kommune.
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NYE DELPLANER I PLANSTRATEGIEN

Plan for utvikling av helse- og omsorgstjenester

I tillegg til tidligere opplistinger bør det utarbeides en 
egen demensplan som er planlagt ferdig i 2016.

JUSTERING AV TIDSPLANER I PLANSTRATEGIEN

Det er lagt opp til en ambisiøs fremdrift for de ulike 
planene i planstrategien. Det er behov for å gjøre 
noen korrigeringer:

• Overordnet ROS-analyseplan er ferdig i 2014. 
Planen er grunnlaget for utarbeiding av bered-
skapsplaner som skal være ferdig i 2015.

• Boligsosial handlingsplan revideres i 2015 (ikke 
tidfestet i gjeldene planstrategi).

• Samordnet plan for parkering i 2015 (ikke tidfes-
tet i gjeldene planstrategi).

• Kulturminneplan ferdigstilt i 2015 mot 2014 i 
gjeldende planstrategi.

• Plan for utvikling av barnehagetilbudet ferdigstilt 
i 2015 mot 2014 i gjeldende planstrategi.

• Skolebruksplan revisjon i 2016 (ikke tidfestet i 
gjeldene planstrategi).

• Hovedplan for vann og avløp ny revisjon i 2016 
(ikke tidfestet i gjeldene planstrategi).
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I serien ”Kommunene og norsk økonomi” gav KS, i 
forkant av fremleggelsen av forslaget til statsbudsjett 
for 2015, ut en rapport under benevnelsen ”Lavere 
rente – en gjeldsfelle”. Rådmannen vil kort redegjøre 
for makrovirkningene for kommunesektoren som 
beskrives i denne rapporten med hovedvekt på kom-
munesektorens lånegjeld. 

De siste ti årene har kommunegjelden nærmest 
eksplodert. En viktig forklaring, er store investerings-
behov knyttet til økonomisk vekst og sterk befolk-
ningsvekst. Den økte befolkningsveksten består i 
hovedsak av økt arbeidsinnvandring til Norge, en 
utvikling som er tilrettelagt av norske myndigheter.

Sterk økonomisk vekst går også sammen med en 
sentraliseringsprosess som gir økt investeringsbe-
hov, ikke bare i kommunene som får tilfl ytting, men 
i noen tilfelle også i kommunene med utfl ytting: 
Redusert barnetall som gir behov for utbygging av 
sentralskoler som et eksempel.

Dette er en utvikling kommunene ikke selv kan 
påvirke, men bare må tilpasse seg. De må sørge for 
å bygge ut de tjenestene og den infrastrukturen som 
befolkningsveksten krever. Befolkningsveksten vil 
gi kommunene økte inntekter over tid. Men så langt 
har investeringskostnadene vokst langt sterkere enn 
inntektene. Pengene til investeringene har kom-
munene i første omgang måttet fi nne rom til i egen 
kasse eller i lånemarkedet.

Det siste kan falle lett når renta er lav. Lave renter 
gjør gjeld billig. Og nå har vi hatt fl ere år med lave 
renter. De tre siste årene har renten på 10 års norske 
statsobligasjoner i gjennomsnitt ligget under 2,5 

pst.. Vi har ikke hatt så lave renter på lange statso-
bligasjoner noen tilsvarende perioder de siste 190 
årene. Og renten er nå enda lavere hos mange av 
våre handelspartnere. I Sverige nesten ett prosent-
poeng under oss, i Danmark mer enn ett prosentpo-
eng, og i Tyskland nesten halvannet prosentpoeng.

Den lave renten kan vare lenge. Det kan få oss til å 
tro at dagens rentenivå er normalt. Det er det ikke. 
Nivået er unormalt lavt, blant annet drevet av etter-
virkninger av fi nanskrisen i Europa. På et eller annet 
tidspunkt skal renten opp på et mer normalt nivå. 
Det betyr at rentebelastningen kan holde seg lav 
gjennom en lang opplåningsperiode, mens øknin-
gen i kostnader for alvor først kommer etterpå når 
rentene stiger.

Er det da ikke et lyspunkt i at økte renter samtidig vil 
gjøre pensjon billigere? Tidligere analyser har pekt på 
at økte renter har effekter på pensjon og gjeld som 
i stor grad motvirker hverandre. Men slik er det ikke 
dersom gjeldsgraden øker over tid. Når renteoppgan-
gen en gang kommer, så vil den skje med utgangs-
punkt i et langt høyere gjeldsnivå enn da lånefesten 
startet. Med stigende renter blir det tyngre å forsere 
nedbetalingen. Da sitter en i gjeldsfella.

Lave renter gjør noe med oss. Sparsomheten svek-
kes. Men samtidig er det staten som både har et 
delansvar for utviklingen som ligger bak kommune-
nes opplåning, som legger føringer på kvaliteten av 
tjenestetilbudet og som bestemmer rammene for 
kommunesektorens inntekter. Så langt har hold-
ningen vært at rentekostnadene er kommunenes 
eget ansvar. Utviklingen det siste tiåret gjør at dette 
prinsippet neppe kan sies å være holdbart.

 6.  KOMMUNENE OG NORSK ØKONOMI

MINDRE OLJEAKTIVITET, MER OLJEPENGER

Etter noen hvileskjær gjennom første halvår 2013, 
har norsk økonomi igjen vist god vekst den siste ti-
den. I første halvår i år økte BNP for Fastlands-Norge 
med 2,7 pst. regnet som årlig rate i forhold til foregå-
ende halvår. Omslaget skyldes først og fremst utvik-
lingen i det private konsumet, men også konsum og 
investeringer i offentlig sektor, og da særlig i staten, 
bidro klart til veksten de siste kvartalene. Investe-
ringene i fastlandsnæringene har imidlertid utviklet 
seg svakt gjennom fl ere år og det samme gjelder 
vareeksporten. De siste kvartalene har også oljein-
vesteringene begynt å falle etter å ha gitt betydelige 
vekstbidrag til norsk økonomi over fl ere år. Både SSB 
og Norges Bank legger til grunn at oljeinvesteringene 
i årene frem til 2017 blir liggende på et lavere nivå 
enn i 2013.

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

nvesteringene i kommunesektoren varierer betydelig 
fra kvartal til kvartal, men har gjennomgående vist 
en noe avtakende tendens gjennom de siste årene. 
For 2014 er det i RNB anslått en vekst i investeringer 
på 1,1 pst. Ser man på de siste to kvartalene var 
økningen hele 5,2 pst. regnet fra tilsvarende foregå-
ende periode. Veksten i de statlige investeringene er 
imidlertid betydelig sterkere. Offentlige investeringer 
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STERK SYSSELSETTINGSVEKST

Utførte timeverk i kommunesektoren økte med 2,6 
pst. de siste to kvartalene, målt opp mot de foregå-
ende to kvartalene. Veksten de siste fi re kvartalene 
var på 2,2 pst. regnet fra de foregående fi re kvartale-
ne. Veksten i utførte timeverk er høyere enn anslaget 
for 2014 fra RNB på 1,3 pst. Veksten i timeverkene 
var også sterkere for kommunesektoren enn for fast-
landsøkonomien for øvrig. De siste fi re kvartalene 
var veksten i antall sysselsatte for Norge i alt 1,3 
pst., og timeverksveksten for Fastlands-Norge på 1,6 
pst. Totalt har antall sysselsatte i kommunal sektor 
økt med omlag 8.500 fra 2. kvartal 2013 til 2. kvartal 
2014, mens sysselsatte i staten har økt med 4.600.

Økningen i offentlig sektor har vært størst innenfor 
helse- og omsorgstjenester med om lag 8.000. 
Antall sysselsatte i privat sektor økte med omlag 
23.000 i samme periode. Økningen i privat sektor 
har kommet i fl ere næringer, men var størst i bygg 
og anlegg med økning på 5.000 og industrien med 
4.200 fl ere sysselsatte.

i alt økte med 12,9 pst. siste to kvartaler, og er i RNB 
anslått å øke med 4,8 pst. for 2014.

Også investeringene i Fastlands-Norge har variert 
betydelig fra kvartal til kvartal. Mens veksten for 
de siste fi re kvartaler er på 1,0 pst., var veksten de 
siste to kvartalene negativ på -1,9 pst. Det var særlig 
investeringene i fastlandsbedriftene og boliginves-

teringene som ga negative vekstbidrag. Oljeinveste-
ringene har de siste to kvartalene falt med -6,1 pst. 
regnet fra foregående to kvartaler. SSB forventer at 
de vil reduseres med 1,3 pst. i 2014. Både Norges 
Bank og SSB forventer en relativ stor nedgang i 
2015, på henholdsvis 10,0 og 7,5 pst.

Tall fra KS’ personaladministrative register (PAI) 
viser at sykefraværet i kommuner og fylkeskom-
muner i perioden 2. kvartal 2013 – 1. kvartal 2014 var 
på 9,4 pst. som er 0,1 pst. lavere enn i foregående 
periode. For kommunene var sykefraværet på 9,7 
pst., mens sykefraværet i fylkeskommunene var på 
7,2 pst. Sykefraværet for menn var på 5,7 pst. og for 
kvinner 10,5 pst. Det legemeldte fraværet var på 8,2 
pst. som er en nedgang på 0,1 pst. Det var uendret 
i fylkeskommunene, mens det for kommunene gikk 
ned med 0,2 pst. Det legemeldte fraværet er fort-
satt størst i kommunene med 8,5 pst. mot 6,2 pst. i 
fylkeskommunene. Sykefraværet var på 4,0 pst. i ar-
beidsgiverperioden og 5,3 pst. utenfor arbeidsgiver-
perioden. Sykefraværet utenfor arbeidsgiverperioden 
har gått svakt ned fra forrige periode. Sykefraværet 
i kommunene varierer mellom ulike sektorer. Syke-
fraværet er høyest i barnehagesektoren med 12,1 
pst. og helse- og omsorgssektoren med 11,0 pst. 
Fraværet er lavest i administrasjon og teknisk sektor 
med henholdsvis 7,3 og 6,1 pst. Kostnadene ved 

sykefravær for kommunene og fylkeskommunene er 
på om lag 11,0 mrd. kroner per år. Hvis man antar at 
medarbeidere som er fraværende på grunn av syk-
dom er blitt erstattet av vikarer og at sykefraværet 
innenfor og utenfor arbeidsgiverperioden endrer seg 
i takt, vil en reduksjon på ett prosentpoeng i sykefra-
været tilsvare en innsparing på 1,1 mrd. kroner per 
år i sykefraværskostnader for kommunesektoren. 
Dette tilsvarer lønnskostnader for ca. 1.900 årsverk. 
Kostnader for staten av sykefravær i kommunesek-
toren er anslått til omlag 9,5 mrd. kroner. Totalt sett 
vil en reduksjon på ett prosentpoeng innebære en 
innsparing for offentlig sektor på i overkant av 2,0 
mrd. kroner som tilsvarer lønnskostnader for 3.500 
årsverk.

OMLAG UENDRET SYKEFRAVÆR
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Tall fra SSB per august 2014 viser at kommunesekto-
rens 12 måneders lånevekst var på 8,5 pst. Dette er 
på linje med tilsvarende lånevekst på samme tids-
punkt de to foregående årene. Kommunesektorens 
12 måneders lånevekst har ligget stabilt på 7,5 til 9,0 
pst. fra januar 2012, hvilket er klart lavere enn i pe-
rioden 2008 - 2011. Samlet brutto gjeldsnivå per 31. 
juli 2014 var på 391 mrd. kroner. Av gjelden er 56,0 
pst. i kredittforetakene (Kommunalbanken og KLP 
Kommunekreditt). Dette er noe lavere enn i perioden 
2008 - 2013 hvor gjelden i kredittforetakene svingte 
fra 59,0 til 65,0 pst. Obligasjons- og sertifi katgjeld 
steg fra i underkant av 17,0 pst. i 2008 til 25,0 pst. 
i juli 2014. Fra utgangen av 2012 har obligasjons-
gjelden økt med 20,5 mrd. kroner, mens sertifi kat-
gjelden har økt med 1,8 mrd. kroner. Fordelingen 
mellom obligasjons- og sertifi katlån har nå nærmet 
seg den fordelingen en hadde i perioden 2008 – 
2011, med i størrelsesorden 1/3 sertifi katgjeld og 2/3 
obligasjonsgjeld. Forretnings- og sparebankens andel
har vært lav og fallende, fra 2,5 pst. i 2008 til om lag 
0,6 pst. i juli 2014. 

Kommunesektoren utgjør sammen med hushold-
ningene og ikke fi nansielle foretak det som kalles 
publikumssektor. Kommunesektoren hadde i perio-
den 2009 til 2010 høy gjeldsvekst, og bidro klart til 
gjeldsveksten i publikumssektoren. Kommunesek-
torens gjeldsvekst er etter dette redusert, samtidig 
som gjeldsveksten i øvrig del av publikumssektoren 
har økt. Kommunesektorens gjeldsvekst har fra 2012 
i hovedsak ligget 1 – 2 pst. over gjennomsnittsvek-
sten i publikumssektoren. Per utgangen av 2. kvartal 
2014 hadde 2/3 av lånene kortere rentebinding enn 1 
år. Dette er tilsvarende andel som i de senere årene. 
Endringer i rentenivået kan derfor forventes å gi en 
relativt rask innvirkning på kommunesektorens rente-
utgifter. På samme måte som i kommuneforvaltnin-
gen, har de kommunale foretakene og kommunale 
aksjeselskaper økt sin gjeld til kredittinstitusjoner og 
i obligasjoner og sertifi kater. Per juni 2014 var denne 
på 148,0 mrd. kroner. Dette utgjør ca. 37,0 pst. av 
kommuneforvaltningens gjeld, mens tilsvarende 
andel ved utgangen av 2008 tilsvarte i overkant av 
30,0 pst. Kommuneregnskapstall fra KOSTRA viser 
at kommunesektoren og kommunale foretak med 
ubegrenset ansvar i perioden 2008 – 2011 hadde en 
vekst i sin langsiktige gjeld (ekskl. pensjonsforpliktel-
ser) som var høyere enn veksten i driftsinntektene.

Ved utgangen av 2011 utgjorde brutto langsiktig 
gjeld 90,0 pst. av driftsinntektene. Brutto langsiktig 
gjeld som andel av driftsinntektene falt klart i 2012 
for igjen å stige i 2013. Nivået i 2013 er likevel lavere 
enn i 2011. Svingningene i brutto langsiktig gjeld som 
andel av driftsinntektene i 2012 og 2013 har i første 
rekke sammenheng med svingninger i utlånene. 
Netto lånegjeld (brutto lånegjeld ekskl. pensjonsfor-

pliktelser og fratrukket utlån og ubrukte lånemidler) 
er ofte et bedre mål for gjeldsutviklingen, da denne 
i større grad måler gjeld hvor renter og avdrag vil 
måtte fi nansieres i kommunesektoren og kommu-
nale foretaks regnskaper. Netto lånegjeld (ekskl. pen-
sjonsforpliktelser) som andel av driftsinntektene har 
økt fra 59,0 pst. i 2008 til 69,0 pst. i 2013. Veksten 
var sterkest i perioden 2008 – 2011.

Kommuneforvaltningens innskudd i banker og be-
holdning av obligasjoner og sertifi kater har ikke økt 
på tilsvarende måte som gjelden. Per utgangen av 
2013 utgjorde disse plasseringene 83,4 mrd. kroner 
som er en økning på omlag 18,0 mrd. kroner fra ut-
gangen av 2008 eller 6,0 mrd. kroner fra utgangen av 
2010. Økningen bør ses i sammenheng med økende 
driftsaktivitet i sektoren og følgelig også økt behov 
for likviditet. Det er også grunn til å merke seg at be-
holdningene av obligasjoner og sertifi kater er redu-
sert i 2012 og 2013. Ved utgangen av 2013 utgjorde 
disse drøyt 10,0 pst. av samlede plasseringer. 

For å kunne gi et grovt bilde av hva en renteendring 
isolert sett vil kunne ha å si for sektoren samlet, har 
KS i fl ere år beregnet netto renteeksponert gjeld for 
kommuner og fylkeskommuner. I denne beregnin-
gen trekkes det fra brutto lånegjeld opptatte lån i 
Husbanken for videre utlån til kommunens innbyg-
gere og lån med ulik statlig rentestøtte.

Det tas også hensyn til bankinnskudd som kom-
munen har, samt ansvarlige lån til kraftsektoren. Det 
tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkes-
kommunal økonomi (TBU) har i sin rapport fra april 
2013 foretatt en mer omfattende analyse av temaet. 
Selv om det er stor usikkerhet i beregningene, er 
det godt samsvar mellom KS og TBUs beregning av 
netto rentebærende gjeld.

Deler av netto rentebærende gjeld er knyttet til 
realkapital i VAR-sektoren, der økte fi nanskostnader 
i stor grad kan dekkes inn gjennom økte gebyrer fra 
innbyggerne. Verdien av denne realkapitalen kan der-
for trekkes ut ved beregning av kommunesektorens 
renteeksponerte gjeld, som dermed kan anslås til 
130,0 mrd. kroner per utgangen av 2013. Det inne-
bærer at 1,0 pst. økt rente vil medføre økte netto 
renteutgifter for kommunene med i størrelsesorden 
1,3 mrd. kroner før det tas hensyn til rentebindinger.

Kommunesektorens rentefølsomhet vil i noen grad 
også kunne påvirkes av marginen mellom lånerenten 
og innskuddsrenten. Et mål for dette kan være kom-
muneforvaltningens rente på nedbetalingslån i kre-
dittforetakene sammenholdt med innskuddsrenten i 
bank. Per utgangen av 2. kvartal 2014 er lånerenten 
på nedbetalingslån i kredittforetakene om lag 0,1 
pst. over innskuddsrenten. Dette er laveste nivå som 

DEMPET, MEN FORTSATT HØY GJELDSVEKST
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kommunene har hatt siden 2007-08. Da var dette for-
holdstallet negativt, mens det rett etter fi nanskrisen 
var positivt med over 1,0 pst. De historiske tallene 
viser også at det tok noe tid før rentedifferansen 
kom ned på mer vanlige nivåer. Dette kan indikere 
at utslagen av renteendringer for kommuneforvalt-
ningen vil kunne påvirkes av den makroøkonomiske 
situasjonen.

I beregningen av renteeksponert gjeld er det ikke tatt 
hensyn til at kommunesektoren har betydelige pen-
sjonsmidler plassert i fond/livselskaper. Endringer i 
renten vil påvirke fi nansavkastningen på kommune-
sektorens oppsparte pensjonsmidler, og derigjen-
nom pensjonskostnadene. Hvordan en renteendring 
slår ut på avkastingen på kort sikt, er det vanskelig 
å si noe om. Over tid er det grunn til å anta at lavere 
rente vil gi lavere avkastning og dermed høyere 
pensjonskostnader, mens en renteøkning vil gi høy-
ere avkastning og dermed lavere pensjonskostnader. 
Pensjonsbildet kompliseres også ved at det ikke er 
noen én til én sammenheng mellom pensjonsmidle-
ne og pensjonsforpliktelsene kommunene har påtatt 
seg. Regnskapsmessig måles pensjonsforpliktelsene 
som opparbeidede pensjonsrettigheter på balanse-
dagen med lineær opptjening, der beregningen av 
fremtidige pensjoner tar hensyn til fremtidig lønns-
utvikling. Beregning og regnskapsføring av pensjons-
forpliktelser og pensjonsmidler påvirkes også av 
forutsetninger om fremtidig avkastning.

Ved utgangen av 2013 er kommunenes og fylkes-
kommunenes pensjonsforpliktelser regnskapsført 
med 472,0 mrd. kroner eller drøyt 110,0 mrd. kroner 
mer enn det kommunesektoren har regnskapsført 
i pensjonsmidler. Endringen fra 2010 til 2011 antas i 
hovedsak å ha sammenheng med en omlegging av 
regnskapsføringen. Omleggingen innebar at esti-
matavvik skulle tas inn i regnskapene i sin helhet 
fra 2011, og økningen i netto pensjonsforpliktelser 
er derfor også relatert til endringer fra tidligere år. 
Forholdstallet mellom lønnsvekst og diskonterings-
rente er redusert både i 2012 og 2013, samtidig som 
forholdet mellom forventet avkastning og diskon-
teringsrente har vært uendret. Dette gjør at både 
brutto og netto pensjonsforpliktelser øker. Reduksjon 
av diskonteringsrenten i 2013 bidrar også til denne 
utviklingen.
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 7.  STATLIGE RAMMEBETINGELSER
7.1  FORSLAG TIL STATSBUDSJETT (PROP. 1 S)
Den 8. oktober la regjeringen frem sitt forslag til 
statsbudsjett for 2015 gjennom Proposisjon 1 S 
(2014-2015) til Stortinget. Forhandlinger og endelig 
vedtak vil bli gjennomført på Stortinget i november 
og desember. Kommunal og forvaltningskomiteen vil 
gjennomføre sin behandling den 9. desember. I det 
påfølgende vil det bli redegjort for innholdet i forslag 
til statsbudsjett. 

Som tidligere blir anslag på realvekst i kommunenes 
inntekter i forslag til statsbudsjett, målt mot inn-
tektsanslag fra revidert nasjonalbudsjett (RNB). Bud-
sjettforslaget innebærer en realvekst i kommunenes 
samlede inntekter på 6,2 mrd. kroner. Realveksten er 
delt inn som følger:

Frie inntekter – 4,4 mrd. kroner.
Frie inntekter nye oppgaver – 0,1 mrd. kroner.
Øremerkede tilskudd – 1,3 mrd. kroner.
Gebyrinntekter - 0,4 mrd. kroner.

Veksten i de frie inntektene er innenfor det interval-
let som ble varslet i kommuneproposisjonen. De 
totale inntektene ligger 1,2 mrd. kroner over det som 
ble varslet i kommuneproposisjonen. Av veksten i 
frie inntekter vil 3,9 mrd. kroner tilfalle primærkom-
munene og 0,5 mrd. kroner fylkeskommunene. I for-
bindelse med forslag til statsbudsjett, blir det også 
lagt frem nye anslag på nasjonalregnskapet for 2014. 
Dette anslaget viser at skatteinntektene for 2014 
forventes å bli 0,9 mrd. kroner lavere enn anslått i 
RNB. Målt mot det nye anslaget, med en ytterligere 
reduksjon i skatteinntekten i 2014, vil veksten i frie 
inntekter i 2015 bli på 5,3 mrd. kroner.

Realveksten viser økning i kommunesektorens 
inntekter etter at det er korrigert for lønns- og pris-
stigning og oppgaveendringer. Realveksten i de frie 
inntektene må også ses i sammenheng med økt fol-
ketall og endret alderssammensetning (demografi ). 
Det er anslått at økte utgifter som følge av demogra-
fi ske endringer vil utgjøre 2,5 mrd. kroner i 2015. Av 
dette vil 2,1 mrd. kroner belaste de frie inntektene. 
Det resterende beløpet forutsettes dekt av økte 
gebyrer og øremerkede tilskudd. 

Videre må de frie inntektene også dekke deler av 
veksten i kommunenes pensjonsutgifter. For 2015 vil 
nye levealdersforutsetninger og redusert amortise-
ring bety at anslagsvis 0,5 mrd. kroner av veksten i 
de frie inntektene vil gå til å dekke økte pensjonsut-
gifter. Anslaget på økte pensjonsutgifter er beheftet 
med usikkerhet. 

Videre er 0,5 mrd. kroner av veksten i frie inntek-
ter begrunnet med økt satsing på helsestasjon- og 
skolehelsetjenesten (0,2 mrd. kroner), satsing på 
rusfeltet og psykisk helse (0,2 mrd. kroner) og økt 
fl eksibilitet i barnehageopptak (0,1 mrd. kroner). 

Til slutt må veksten i frie inntekter også ses opp mot 
at kommunen vil få redusert kompensasjon gjennom 
toppfi nansieringsordningen for ressurskrevende tje-
nester med drøye 0,2 mrd. kroner i 2015. Dette med 
bakgrunn i at innslagspunktet per bruker øker med 
kr. 37.000,- ut over lønnsveksten. 

For kommunesektoren samlet vil forslaget til stats-
budsjett gi rom for økt tjenesteproduksjon. For den 
enkelte kommune vil dette være avhengig av hvor-
dan endringene i oppgaver slår ut, samt endring i 
øremerkede tilskudd.       

For Molde kommune er anslaget på frie inntekter for 
2015 satt til kr. 1.217.353.000,- og består av ramme-
tilskudd og skatteinntekter. I forhold til siste anslag 
på nasjonalregnskap for 2014, er dette en nominell 
økning på 4,3 pst. eller 50,4 mill. kroner. 

Årslønnsveksten fra 2014 til 2015 er anslått til 3,3 
pst. Defl ator for lønns- og prisvekst er anslått til 3,0 
pst. i 2015. Lønn utgjør knappe 2/3 av vektingen i de-
fl atoren. Dette gir et anslag på prisvekst mellom 2,0 
- 2,5 pst. Anslagsvis vil lønns- og prisstigning alene 
legge beslag på om lag 36,5 mill. kroner av veksten 
i frie inntekter. Den reelle veksten blir da anslagsvis 
13,9 mill. kroner. Dette skal i utgangspunktet dekke 
økte utgifter til demografi , pensjon og føringer i 
statsbudsjettet. I tillegg kommer effekten av oppga-
veendringer lokalt og endring i øremerkede tilskudd. 
Til slutt må også dette tallet ses opp mot det siste 
anslaget for skattesvikt i 2014, som anslagsvis er 4,5 
mill. kroner for Molde kommune. Det er dermed lite 
som tyder på at Molde kommune vil ha en vekst i 
sine inntekter i 2015 som kan gå til å styrke tjeneste-
produksjonen. 

Skatteøren for primærkommunene reduseres med 
0,15 pst. til 11,25 pst. i 2015. Dette ut fra målset-
tingen om at skatteinntektene til kommunene skal 
utgjøre 40,0 pst. av de samlede inntektene. Skatte-
inntektene er anslått til å øke med 4,7 pst. i forhold 
til siste anslag for 2014 for primærkommunene. For 
Molde kommune er skatteinntektene (inkludert inn-
tektsutjevning) anslått til 678,5 mill. kroner for 2015. 
Anslaget er beregnet med utgangspunkt i Molde 
kommunes skatteinntekter i 2013 og deretter frem-
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Beregning av frie inntekter

Innbyggertilskudd   
Beregnes ut fra fast beløp per innbygger 22 425 x 26 125  585 847 000 

Utgiftutjevning   
Gjennomsnittlig utgiftsnivå er anslått til kr. 46 494,- per innbygger i 2015   

Vektet sum av kriteriene til Molde kommune for 2015 gir en indeks på 0,9512 
som betyr at kommunen er rimeligere å drifte enn gjennomsnittskommunen 46 494 x 0,9512 44 226 

Gjennomsnitt  46 494 

Redusert utgiftsbehov i Molde kommune per innbygger  -2 268 

Reduksjon av Molde kommunes rammetilskudd 26 125 x - 2 268  -59 263 000 

Korreksjonsordning for elever i statlige og private skoler   
Det er 36 elever i Molde kommune som får grunnskoletilbud av andre enn 
kommunen (per 1. oktober 2013). Dette gir trekk i rammetilskuddet for 
Molde kommune: 81 600 x 36   -2 937 600 

Tilbakeføring av samlet trekk for elever i statlige og private skoler siden 
den totale rammen allerede er redusert i innbyggertilskuddet 1 428 592 640 x 0,00484   6 909 600

Samlet korreksjon for elever i statlige og private skoler    3 972 000 

Tilskudd med særskilt fordeling   
Helsestasjon/skolehelsetjenesten    1 924 000 

Utdanning deltidsbrannpersonell    169 000 

Samlet tilskudd med særskilt fordeling    2 093 000 

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

Gjennomsnittlig økning i rammetilskuddet i landet per innbygger:  1 084 

Molde kommunes vekst i rammetilskuddet per innbygger:  532 

Forskjell vekst i rammetilskuddet per innbygger Molde kommune og landsgjennomsnittet:  -552 

Kompensasjon gjennom INGAR  252 

Finansiering av INGAR fordeles mellom kommunene med et likt beløp per innbygger:  -63 

Virkning av INGAR for Molde kommune: 26 125 x 189   4 936 000 

Skjønnsmidler   

Inntektssvake kommuner i Sør-Norge (Fylkesmannen)    

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

Sum skjønnsmidler    1 300 000 

Sum rammetilskudd for 2015   538 885 000
KMDs anslag på skatteinntektene for Molde kommune i 2015    681 752 000 

Netto inntektsutgjevning   -3 284 000

Egen økning av skatteanslaget for 2015    10 000 000 

Sum totalt budsjetterte frie inntekter   1 227 353 000

skrevet med det nasjonale anslaget på skattevekst 
for 2014 og 2015.  

Inntektssystemet for kommunene er endret ved at 
vekstkommunetilskuddet er økt. Dette fi nansieres 
ved en omfordeling fra innbyggertilskuddet. Det be-

tyr at alle kommunene får et trekk i innbyggertilskud-
det som blir omfordelt til vekstkommunene. Molde 
kommune, som ikke får vekstkommunetilskudd, får 
et redusert innbyggertilskudd på om lag 1,6 mill. 
kroner som følge av dette. 

Rammetilskudd og skatteinntekter
De frie inntektene, som består av rammetilskudd og 
skatteinntekter, er beregnet på følgende måte:
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Folketall per 1. juli 2014  26 125   5 109 056   

Innbyggere 0 - 1 år  576   120 495  94 %  -408 

Innbyggere 2 - 5 år  1 216   254 555  94 %  -9 234 

Innbyggere 6 - 15 år  3 036   619 466  96 %  -12 764 

Innbyggere 16 - 22 år  2 542   463 638  108 %  2 024 

Innbyggere 23 - 66 år  14 851   2 966 625  98 %  -1 802 

Innbyggere 67 - 79 år  2 640   491 976  106 %  3 035 

Innbyggere 80 - 89 år  1 019   177 811  113 %  10 613 

Innbyggere 90 år og eldre  245   43 097  112 %  6 591 

Landbrukskriteriet (indeks)  0,3610   1  36 %  -2 329 

Sonekriteriet (indeks)  0,7833   1  78 %  -3 475 

Nabokriteriet (indeks)  1,1204   1  112 %  1 930 

Basiskriteriet   1   428  46 %  -15 101 

Innvandrere 6 - 15 år, ekskl. Skandinavia  187   41 266  89 %  -1 110 

Norskfødte med innvandrerforeldre 6 - 15 år, ekskl. Skandinavia  68   40 491  33 %  -732 

Dødlighetskriteriet  140   31 644  87 %  -7 198 

Barn 0 - 15 år med enslig forsørger  638   132 386  95 %  -736 

Lavinntektskriteriet  670   218 530  60 %  -2 990 

Uføre 18 - 49 år  304   80 103  75 %  -1 387 

Flyktninger uten integreringstilskudd  296   131 047  44 %  -3 107 

Opphopingsindeks  0   182  38 %  -10 168 

Urbanitetskriteriet  199 035   43 958 002  89 %  -2 302 

Psykisk utviklingshemmede 16 år og over  78   18 080  85 %  -8 415 

Ikke-gifte 67 år og over 1 688 320 937 103 %  1 806 

Barn 1 år uten kontantstøtte 173 40 295 85 %  -5 454 

Innbyggere med høyere utdanning 7 042 1 200 576 115 %  3 449 

Sum utgiftsutjevning     -59 262 

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

Utgiftsutjevning

Utgiftsutjevningen, som i forrige tabell viser en re-
duksjon i rammetilskuddet for 2015 på 59,3 mill. kro-
ner, er en konsekvens av at Molde kommune har et 
lavere beregnet utgiftsbehov enn gjennomsnittskom-
munen. Molde kommunes utgiftsnivå for 2015 er 
anslått til 95,1 pst. av landsgjennomsnittet. Det betyr 

at Molde kommune skal være 4,9 pst. rimeligere å 
drifte enn gjennomsnittskommunen. Trekket på totalt 
59,3 mill. kroner fordeles på de ulike utgiftskriteriene 
slik tabellen under viser.

Hele 1.000

Som tabellen over viser, gir de ulike kriteriene både 
reduksjoner og tillegg i rammetilskuddet. Molde 
kommune har relativt få barn i forhold til folketallet 
og trekkes 22,4 mill. kroner grunnet dette. Tilsva-
rende har Molde kommune fl ere eldre innbyggere og 
får 20,2 mill. kroner grunnet relativt fl ere innbygger 
67 år og eldre. 

Molde kommune ligger lavt på de sosiale kriteriene 
målt mot gjennomsnittskommunen. Det er i seg selv 
positivt og skal gi lavere behov for kommunale tje-
nester i Molde kommune. Utgiftsutjevningen gir et 
trekk for Molde kommune på 27,9 mill. kroner knyttet 
til de sosiale kriteriene. 

Videre har Molde kommune færre psykisk utviklings-
hemmede over 16 år enn gjennomsnittskommune-
ne. Dette gir et trekk i rammetilskuddet på 8,4 mill. 
kroner. De to siste kriteriene i tabellen skal fange 
opp etterspørsel etter barnehageplasser. Ut fra dette 
får Molde kommune et trekk på 2,0 mill. kroner. 

Årsaken til at trekket gjennom utgiftsutjevningen for 
Molde kommune øker i forhold til 2014, skyldes i 
hovedsak at delkostnadsnøkkelen for samhandlings-
reformen forsvinner og nedgang i antall innbyggere 
over 90 år. Innenfor de fl este andre kriteriene har 
Molde kommune en vekst i anslått utgiftsbehov.        
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Frie inntekter til nye oppgaver
Det er foreslått en rekke korreksjoner og én innlem-
ming for 2015. De fl este korreksjoner er knyttet til 
endring i kommunenes oppgaver eller fi nansierings-
ansvar. Innlemming er når oppgaver, som tidligere 
har vært fi nansiert direkte, blir fi nansiert gjennom 
rammetilskuddet. 

Innlemming  

Tilskudd til gjeldsrådgivning 11 000 40 

Korreksjoner  

Økt likeverdig behandling barnehager, helårseffekt 98 pst.  95 900 462

Økt maksimalpris barnehage -312 000 -1 503

Nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling i barnehager 111 600 537

Etterspørsel barnehage, helårseffekt av endringer i 2014 -243 400 -1 172

Valgfag 10. trinn, helårseffekt 98 400 473

Reversering kulturskoletilbud, helårseffekt -108 500 -521

Reversering frukt og grønt, helårseffekt -154 500 -742

Korrigering for endring i elever i statlige og private skoler -76 600 -368

Redusert egenandel for personer på dobbeltrom, helårseffekt 15 500 79

Brukerstyrt personlig assistanse 300 000 1 532

Avvikling av kommunal medfi nansiering -5 674 700 -30 262

Uttrekk av frigjorte midler ved utbygging av tilbud om øyeblikkelig hjelp -89 000 -431

Styrking av NAV-kontaktsentre -12 000  -43 

Styrket tilsyn med barn i fosterhjem, helårseffekt av endring i 2014 2 100 10

Økt egenandel i statlige barneverninstitusjoner 164 800 756

Adopsjon, fl ytting av utredningsansvar fra kommunene til Bufetat -4 500 -22

Tuberkuloseforebyggende arbeid, helårseffekt -1 100 -5

Endring av ansvar for produksjon og utsendelse av valgkort -18 000 -87

Sum innlemminger og korreksjoner -5 895 000 -31 267

     Totaler for Andel Molde
     landet kommune

Hele 1.000Innleminger og korreksjoner

Barnehageområdet
Det er foreslått fi re korreksjoner innenfor barneha-
geområdet i 2015. Tilskuddet til ikke-kommunale 
barnehager økes slik at det skal utgjøre minimum 
98 pst. av utgiftene i de kommunale barnehagene. 
Minimumssatsen har vært 98 pst. siden august 
2014. Korrigeringen gir dermed helårseffekt. Molde 
kommune får knappe 0,5 mill. kroner i økt ramme-
tilskudd. Som tidligere vil ikke dette dekke de økte 
utgiftene til Molde kommune. De er anslått til drøye 
1,0 mill. kroner. Dette har sammenheng med at 
Kunnskapsdepartementet mener at alle ikke-kommu-
nale barnehageplasser etablert fra 2004 allerede er 
fullfi nansiert. 

Det er videre foreslått to endringer i prisen for en 
barnehageplass. For det første økes maksimalprisen 
på foreldrebetaling til kr. 2.580,- per måned. Endrin-
gen gjelder fra 1. januar 2015. Dette innebærer en 
reell økning på kr. 100,- per måned. Denne realøknin-
gen trekkes ut fra rammetilskuddet. Molde kommu-
ne får et trekk på 1,5 mill. kroner. Dette tilsvarer økt 

maksimalpris for 1.366 barn. Videre er det foreslått å 
innføre en bedre sosial profi l på foreldrebetaling ved 
at foreldrebetaling per år maksimalt skal utgjøre 7 
pst. av familiens samlede person- og kapitalinntekt. 
Det tas sikte på å innføre ordningen fra 1. august 
2015. Molde kommune får økt rammetilskuddet med 
drøye 0,5 mill. kroner som følge av dette. Basert på 
Molde kommunes indeks på lavinntektskriteriet, kan 
det være grunn til å forvente et litt mindre inntekts-
bortfall enn det korrigeringen indikerer, men dette er 
ennå ikke kjent. Det er heller ikke kjent hvordan ord-
ningen skal administreres og om denne ordningen vil 
føre til en del administrativt arbeid for kommunene. 

Til slutt er Molde kommune trukket knappe 1,2 mill. 
kroner som følge av redusert etterspørsel etter bar-
nehageplasser etter at kontantstøtten ble økt. Dette 
er dermed en reduksjon i rammetilskuddet uten at 
oppgaver eller fi nansiering endres. Ut fra tallet på 
barnehagebarn i Molde kommune er det ikke noe 
som indikerer en slik effekt. Per desember 2011 var 
det 1.344 barn i barnehage i Molde kommune. Dette 
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tallet har økt hvert år, og de siste tallene per sep-
tember 2014 er 1.455. Denne utviklingen har sam-
menheng med at det har blitt fl ere barn i barnehage-
alder i perioden. Dette trekket vil derfor være svært 
utfordrende å håndtere sett i lys at den demogra-
fi ske utviklingen i aldersgruppen. Trekket for 2015 er 
helårseffekt av endringer i 2014 og tilsvarer drøye 9 
småbarnsplasser i Molde kommune. Veksten i antall 
barn i barnehagealder og barn med kontantstøtte, 
indikerer at etterspørselsveksten kunne ha vært enda 
høyere dersom kontantstøtten ikke hadde økt. Men 
9 barn er nok noe for høyt.  

Samlet er kommunenes ramme redusert med 348,0 
mill. kroner og Molde kommunes andel av trekket i 
rammetilskudd er knappe 1,7 mill. kroner.

Skoleområdet
Det er foreslått fi re korreksjoner innenfor skoleområ-
det. Valgfag 10. trinn ble innført i 2014. Rammene er 
korrigert for helårseffekt av dette. Videre blir ram-
mene korrigert for helårsvirkningen av at frukt og 
grønt på ungdomstrinnet og kulturskoletilbudet på 
barnetrinnet blir avviklet. 

Til slutt får alle kommuner et rammetrekk grunnet 
økt antall elever i private eller statlige skoler. Først 
får alle kommuner et likt trekk i innbyggertilskuddet. 
Dette trekket vises i tabellen for korreksjoner. Molde 
kommune får her et trekk på knappe 0,4 mill. kroner. 
Deretter blir rammetrekket for 2015 og foregående 
år for elever i statlige og private skoler lagt inn igjen 
i rammetilskuddet gjennom korreksjonsordningen. 
Dette er vist i tabellen for beregning av rammetil-
skudd. Her får den enkelte kommune tilbakeført 
sin andel av samlet trekk for så å få et trekk for 
antall elever i egen kommune som ikke går i den 
kommunale grunnskolen. For Molde kommune har 
antall elever i private skoler økt med 24. Det betyr at 
samlet effekt for 2015 blir et trekk på 2,0 mill. kroner 
for Molde kommune.

Telledato for elever i statlige og private skoler er 1. 
oktober 2013. Per 1. oktober 2014 er tallet økt til 42 i 
Molde kommune. Det betyr at trekket i 2016 vil øke 
med knappe 0,7 mill. kroner.   

Samlet er kommunenes ramme redusert med 241,2 
mill. kroner og Molde kommunes andel av trekket i 
rammetilskudd er knappe 1,2 mill. kroner.

Pleie- og omsorgsområdet
Det er foreslått fi re korreksjoner innenfor pleie- og 
omsorgsområdet. Redusert egenandel for personer 
som mot sin vilje bor på dobbeltrom ved langtidsin-
stitusjon, er korrigert for helårseffekt. Kommunene 
blir ikke kompensert for hele inntektsbortfallet da 
staten allerede har bidratt betydelig til å redusere 
bruken av dobbeltrom. Molde kommune får knappe 
0,1 mill. kroner som kompensasjon for inntektsbort-
fall i 2015. 

I 2015 trer det i kraft endringer i bruker- og pasien-
trettighetsloven som innebærer rett til personlig 
brukerstyrt assistanse (BPA) for personer under 67 
år med langvarig og stort behov for personlig assis-
tanse etter helse- og omsorgsloven. Retten omfatter 
også avlastningstiltak etter samme lov for personer 
med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 
18 år med nedsatt funksjonsevne. Regjeringen anslår 
at denne retten vil føre til økte utgifter på 300,0 mill. 
kroner i 2015, økende til 500,0 mill. kroner i 2016. 
Molde kommune får økt sitt rammetilskudd med 1,5 
mill. kroner i 2015 som følge av dette. Det er usikkert 
hvor mange som vil komme inn under ordningen 
samlet sett, og det kan også bli lokale forskjeller 
mellom kommunene. KS har anslått at utgiftene kan 
bli 100,0 mill. kroner høyere i 2015 enn regjeringen 
anslår, økende til 300,0 mill. kroner i 2016. 

De to siste korreksjonene på pleie- og omsorgsområ-
det skyldes samhandlingsreformen. Fra 2015 fore-
slås det at kommunene ikke lenger skal ha ansvar for 
medfi nansiering av sykehusbehandling. Regjeringen 
har tatt utgangspunkt i beste anslag på aktivitetsnivå 
i 2015 på kommunenes trekk i rammetilskuddet. 
Dette er et større beløp enn det kommunene har 
fått lagt inn i rammen siden 2012. For det første har 
kommunesektoren hatt høyere utgifter enn forventet 
og dermed kompensert frem til nå. I tillegg trekkes 
det ut en forventet aktivitetsvekst i spesialisthelse-
tjenesten i 2015, som ville ha medført økte kom-
munale utgifter dersom ordningen hadde vedvart. 
KS har derfor anslått at trekket på 5.7 mrd. kroner 
er 200,0 mill. kroner større enn det kommunen har 
fått kompensert siden 2012. Dette må da i realiteten 
dekkes av veksten i frie inntekter i perioden. Molde 
kommune får her et trekk på 30,3 mill. kroner.

Videre trekkes kommunene for statlig fi nansier-
ing av oppbygging av plasser til øyeblikkelig hjelp. 
Dette trekket har siden 2012 vært knyttet opp mot at 
disse plassene skulle avlaste kommunens utgifter til 
medfi nansiering gjennom at enkelte pasienter fi kk 
hjelp i kommunen i stedet for spesialisthelsetjenes-
ten. KS mener derfor at dette trekket i 2015 er med 
på å fi nansiere en besparelse som staten får. Molde 
kommune får et trekk på 0,4 mill. kroner som følge 
av dette.     

Samlet er kommunenes ramme redusert med 
5.448,2 mill. kroner og Molde kommunes andel av 
trekket i rammetilskudd er 29,1 mill. kroner.

I tillegg til de korreksjoner som er foreslått knyttet til 
samhandlingsreformen, var Molde kommune blant 
de kommunene som fi kk en tilleggskompensasjon 
ved innføring av reformen. Denne kompensasjonen 
skulle vare i tre år og ble gitt til kommuner med 
særskilt høye utgifter til utskrivingsklare pasienter og 
medfi nansiering. Denne kompensasjonen faller også 
bort i 2015. Hadde denne blitt videreført ville Molde 
kommune fått om lag 7,5 mill. kroner i 2015. Denne 
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endringen gjør at Molde kommune får økt rammetil-
skudd gjennom inntektsgarantiordningen (INGAR). 
INGAR medfører at bortfallet av tilleggskompensa-
sjonen skjer gradvis over noen år, og ikke kommer i 
sin helhet i 2015. 

Sosialtjenesten
Her er det foreslått to endringer, én innlemming og 
én korreksjon. Innlemmingen er et tidligere øremer-
ket tilskudd gitt til interkommunale nettverk knyttet 
til gjeldsrådgivning. Dette tilskuddet blir nå lagt inn i 
rammetilskuddet. Økonomisk rådgivning er en obli-
gatorisk kommunal tjeneste i NAV-kontorene. I tillegg 
blir rammene korrigert ved at Arbeids- og velferds-
etatens kontaktsentre skal gi brukere av kommunale 
tjenester den samme service på telefon som bru-
kere av statlige tjenester. Dette skal gi kommunene 
en avlastning. 

Samlet blir kommunenes ramme redusert med 1,0 
mill. kroner. Molde kommune får et marginalt trekk.   

Barneverntjenesten
Det er foreslått tre endringer innenfor barneverntje-
nesten. Styrket tilsyn med barn i fosterhjem ble inn-
ført fra 15. juli 2014. Denne endringen får helårsef-
fekt i 2015. Videre foreslås det å øke den kommunale 
egenandelen ved plassering i barneverninstitusjoner 
og sentre for foreldre og barn til om lag kr. 65.000,- 
per måned fra 1. januar 2015. Dette er en økning på 
kr. 15.000,- per måned. Molde kommune får her en 
økt ramme på knappe 0,8 mill. kroner. Dette tilsvarer 
om lag 4,2 helårsplasser for Molde kommune. 

Den siste endringen innen barnevern er knyttet til 
endring i adopsjonsloven. Kommunens ansvar for 
utredning ved adopsjonssøkere blir fl yttet fra kom-
munene til Bufetat. Endringer trer i kraft fra 1. februar 
2015. Kommunene trekkes dermed i ramme for 
bortfall av denne oppgaven.

Samlet blir kommunenes ramme økt med 162,4 mill. 
kroner og Molde kommunes andel er drøye 0,7 mill. 
kroner.

Helsetjenesten
Fra juli 2014 ble screeningprogram for avdekking av 
tuberkulose hos asylsøkere og andre innvandrere 
erstattet med en test som gjennomføres av sykehu-
sene. Videre ble BCG-vaksine av nyfødte i risikogrup-
pen for tuberkulose fl yttet fra sykehusene til den 
kommunale helsestasjonen. Molde kommune får et 
trekk i 2015 på kr. 5.000,-.

Produksjon og utsending av valgkort
Endringer i valgloven er sendt på høring. Der er det 
blant annet foreslått at utgiftene ved produksjon og 
utsendelse av valgkort, som i dag dekkes av kommu-
nene, skal dekkes av Kommunal- og moderniserings-
departementet. Kommunene får et trekk på 18,0 
mill. kroner og Molde kommunes andel av dette er 
knappe 0,1 mill. kroner. 

Føringer på disponering av veksten i frie inntekter
Regjeringen har lagt tre føringer for veksten i kom-
munesektorens frie inntekter. Det er lagt en føring 
på at 200,0 mill. kroner av veksten i de frie inntekte-
ne skal gå til å styrke helsestasjon- og skolehelsetje-
nesten. Denne føringen blir gitt gjennom en særskilt 
fordeling og følger opp tilsvarende føring i 2014. 
Molde kommune fulgte denne føringen i 2014 med 
å styrke tjenesten med knappe 0,9 mill. kroner. Den 
særskilte fordelingen øker til drøye 1,9 mill. kroner i 
2015.  

Videre er det lagt inn en føring på rusfeltet og 
psykisk helse på 200,0 mill. kroner. Denne veksten 
i frie inntekter blir fordelt etter delkostnadsnøklene 
og Molde kommune får henholdsvis knappe 0,4 mill. 
kroner og knappe 0,5 mill. kroner knyttet til denne 
føringen. 

Til slutt er det lagt inn en føring på 100,0 mill. kroner 
knyttet til ønsket om et mer fl eksibelt barnehageopp-

tak. Dette er tenkt å legge til rette for redusert vente-
tid for barnehageplass, spesielt for familier med barn 
født 1. september eller senere. Dette blir fordelt etter 
kostnadsnøkkelen for barnehage og gir Molde kom-
mune en økning på knappe 0,5 mill. kroner.   

Toppfi nansieringsordning for ressurskrevende tjenester 
Regjeringen foreslår å øke innslagspunktet for refu-
sjon til kr. 1.080.000,- for 2015. Dette er en økning på 
kr. 37.000,- ut over anslått lønnsvekst. Det betyr at 
kommunene reelt sett får redusert sin refusjon med 
kr. 37.000,- per ressurskrevende tjenestemottaker 
i 2015. Kompensasjon for kommunenes utgifter ut-
over innslagspunktet er uendret på 80,0 pst. KS har 
anslått at dette reelt sett vil føre til at kommunene får 
økte utgifter på drøye 200,0 mill. kroner i 2015. Kom-
munene med fl est ressurskrevende tjenestemot-
takere vil få den største utgiftsøkningen. For Molde 
kommune utgjør dette anslagsvis 1,8 mill. kroner. 

Andre endringer i statsbudsjettet med betydning for primærkommunene
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Kompetanseheving i skolen og barnehagen
Det er lagt inn økt bevilgning til videreutdanning av 
lærere innenfor strategien «Kompetanse for kva-
litet». Det er lagt opp til 1.500 nye studieplasser. 
Økningen fordeles på 1.000 plasser til stipendordnin-
gen og 500 plasser til vikarordningen. I vikarordnin-
gen vil kommunene få øremerket tilskudd til å dekke 
vikarutgifter når lærere tar etterutdanning. 

Innenfor barnehageområdet økes den øremerkede 
bevilgningen med 60,0 mill. kroner. Dette skal gå til å 
utdanne fl ere pedagoger og styrke etter- og videre-
utdanningen slik at fl ere tilsatte skal få barnefaglig 
kompetanse. 

Rentekompensasjonsordning
Ordningen for skole- og svømmeanlegg videreføres 
innenfor de rammer som ble satt ved innføringen av 
ordningen i 2009. 

Ordningen for kirkebygg blir ikke videreført. Det 
betyr at det ikke blir gitt rentekompensasjon til nye 
investeringer til sikring og bevaring av kirkebygg. De 
investeringene som allerede har fått rentekompensa-
sjon siden ordningen startet, vil få videreført denne 
kompensasjonen. 

Investeringstilskudd til etablering av heldøgns omsorgs-
plasser
Fra 2014 økte både den gjennomsnittlige statlige 
tilskuddsandelen per enhet og den maksimale god-
kjente anleggskostnaden. Den godkjente anleggs-
kostnaden økes ytterligere i 2015 og det legges opp 
til å dekke tilskudd til om lag 2.500 nye plasser. 

Kommunalt barnevern – øremerket tilskudd til nye stil-
linger
Dette øremerkede tilskuddet blir videreført som 
øremerket, men det blir ikke lagt inn nye stillinger i 
2015. 

Kompetanse og innovasjon helse og omsorg
Det foreslås å etablere et kommunalt kompetanse- 
og innovasjonstilskudd som skal samle satsingene 
under «Omsorg 2020». Den tidligere særskilte 
satsingen på velferdsteknologi vil også bli lagt inn i 
dette øremerkede tilskuddet. Det er fylkesmennene 
som får ansvar for dette nye tilskuddet, og tilskudd 
vil bli tildelt etter søknad. 

Nødnett    
Nødnettet TETRA er det nye digitale radiosambandet 
for landets nød- og beredskapsetater. Det har vært 
en stegvis innføring av det nye nødnettet i landet, 
og det vil bli tatt i bruk i Møre og Romsdal i løpet av 
2015. Spesialisthelsetjenesten har fått bevilgning og 
det praktiske ansvaret for utbygging og drift av nettet 
også for kommunehelsetjenesten. Tidligere har det 
vært signalisert at kommunene ikke må betale drifts-
utgifter før de fi kk et helt driftsår. Dette ser nå ut til 
å være endret, slik at Molde kommune må betale 

driftsutgifter også for deler av 2015. Dette gjelder 
legekontor, legevakt og brann- og redningstjenesten i 
Molde kommune. Anslag på økte utgifter for 2015 er 
0,8 mill. kroner. Anslaget er usikkert da utgiftene vil 
være avhengig av når nettet tas i bruk og antall kom-
munale brukere. Utgiftene vil ytterligere øke i 2016 
grunnet helårsdrift. 

Demografi 
Merutgifter som følge av den demografi ske utviklin-
gen er nå anslått til 2,5 mrd. kroner for kommune-
sektoren samlet i 2015. Av dette skal 0,4 mrd. kroner 
dekkes gjennom økning i øremerkede tilskudd og 
gebyrer. De resterende 2,1 mrd. kronene skal dek-
kes av veksten i de frie inntektene. Anslaget på de-
mografi  er redusert med 0,6 mrd. kroner siden RNB. 
Endring skyldes at det nå forventes en nedgang og 
ikke en vekst i antall barn i barnehagealder.

Over år har Molde kommunes demografi  vært slik at 
andelen av befolkningen i de eldste aldersgruppene 
har vært relativt stor. Diagrammet under viser Molde 
kommunes relative andel av de tre eldste alders-
gruppene i forhold til landsgjennomsnittet. Diagram-
met viser at Molde kommune har fl ere innbyggere 
enn gjennomsnittskommunen innenfor alle de tre 
aldersintervallene. Videre har utviklingen vært slik 
at økningen i Molde kommune i perioden har vært 
større enn landet for øvrig.    

Befolkning over 67 år

100 %

105 %

110 %

115 %

120 %

125 %

2009 20132010 2011 2012

67 - 79 år over 9080 89 år

2014

Diagrammet viser den relative utviklingen til Molde 
kommune i forhold til utviklingen i landet. Det er der-
for interessant å se på faktisk utvikling i Molde kom-
mune isolert for å si noe om demografi endringene 
siste året. Siste år har Molde kommune hatt vekst 
i aldersgruppene 0 - 1 år (+3), 2 - 5 år (+16), 67 - 79 
år (+108) og 80 - 89 år (+10). Dette er aldersgrupper 
som i gjennomsnitt har relativ stor etterspørsel etter 
kommunale tjenester.

Den største nedgangen i pst. er for innbyggere over 
90 år. Molde kommune har hatt en nedgang på 17 
personer i denne aldersgruppen. Videre er det en 
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nedgang i aldersgruppene 6-15 år (-17) 16-22 år (-7) 
og 26 - 66 år (-35).  
  
Utviklingen det siste året følger opp den utviklingen 
Molde kommune har hatt de siste årene. Kommunen 
har relativt mange innbyggere i de eldre aldersgrup-
pene, det blir stadig fl ere barn i barnehagealder, men 
fremdeles under landsgjennomsnittet og antall barn 
og ungdom i skolealder går ned. 

Økning i pensjonsutgiftene
Det er anslått at kommunesektorens pensjonsut-
gifter vil øke i 2015. Anslagene er beheftet med 
usikkerhet, men det er anslått at 0,5 mrd. kroner av 
veksten i de frie inntektene vil gå til å dekke økte 
pensjonsutgifter i 2015. Det er foreslått fl ere end-
ringer, men det er redusert amortiseringstid og nye 
levealdersforutsetninger som vil bidra til økte utgifter 
i kommunesektoren. 

Premien som kommunesektoren betaler inn til 
pensjonsordningene har de siste årene vært høyere 
enn de regnskapsmessige pensjonskostnadene. Det 
har dermed bygd seg opp et stort premieavvik som 
må belastes de kommunale regnskaper de kom-
mende årene. Ved utgangen av 2013 var akkumulert 
premieavvik om lag 25,1 mrd. kroner for kommune-
sektoren. Av dette har primærkommunene 19,2 mrd. 
kroner og Molde kommune 147,2 mill. kroner i ak-
kumulert premieavvik. Da ordningen med amortise-
ring ble innført, ble det forutsatt at avvikene mellom 
premieinnbetalingen og regnskapsmessig pensjons-
kostnad ville variere over tid og dermed jevne seg ut. 
Dette har ikke skjedd. Det har vært et relativt ensidig 
avvik ved at pensjonspremien har vært større enn 
pensjonskostnaden over år. For å bøte på dette ble 
amortiseringstiden redusert fra 15 til 10 år i 2011. 

Dette har dempet den skjeve utvikling. Fra regn-
skapsåret 2014 er det bestemt at amortiseringstiden 
skal ytterligere reduseres til 7 år. 

Finanstilsynet har stilt krav om at de kommunale 
pensjonsordningene må ta høyde for økt levealder. 
Det ble lagt inn økt levealder fra 2014 og forventet 
levealder vil også bli økt i 2015. Dette fører til økt 
fremtidig pensjonsforpliktelse og dermed økt pen-
sjonskostnad. Dette vil igjen slå ut i kommunenes 
regnskap for 2015. 

I tillegg til disse to endringene er det tre andre end-
ringer som vil redusere pensjonskostnaden i kom-
munene. Levealdersjusteringen skal nå justeres for 
forventet levealder for hvert enkelt årskull. Dette vil 
redusere pensjonsforpliktelsen. Videre blir det lavere 
pensjonsregulering lik lønnsvekst minus 0,75 pst. Til 
slutt vil staten gjennom folketrygden dekke klart mer 
av uførepensjoner fra 2015. Disse tre endringene for-
ventes fra 2016 å gi kommunesektoren redusert pen-
sjonskostnad. Men i 2015 vil redusert amortisering 
og levealdersjustering motvirke virkningen av disse 
endringene og gi kommunene økt pensjonskostnad.   
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 8.  RAMMEBETINGELSER FOR MOLDE KOMMUNE
8.1 RAMMESAK OG POLITISKE SIGNAL TIL BUDSJETTPROSESSEN
Som tidligere år ble det også i 2014 gjennomført en 
dialogprosess mellom politisk og administrativt nivå. 
Også i år hadde formannskapet rollen som politisk 
dialogkomitè. Møtene ble gjennomført i forlengelsen 
av åpne formannskapsmøter med siste møte den 4. 
november. 

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

• Møte 1 den 29. april: Rammer for den kommu-
nale tjenesteproduksjonen i 2015

• Møte 2 den 27. mai: Revidert nasjonalbudsjett for 
2014 og kommuneproposisjonen for 2015

• Møte 3 den 21. oktober: Statsbudsjettets virk-
ning for Molde kommune

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

Foruten formannskapets faste medlemmer deltok 
rådmannen og hans stab i alle dialogmøtene. Hoved-
tillitsvalgte var også inviterte til å delta i møtene 
gjennom ordinær innkalling til formannskapsmøtene. 

Med bakgrunn i denne dialogprosessen og igangset-
tingen av den administrative budsjettprosessen for 
2015 i mai/juni 2014, ble rammesaken som tok for 
seg budsjettrammene for 2015 og planperioden 2015 
– 2018 lagt frem for kommunestyret til behandling i 
september. 

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

De økonomiske rammene for avdelinger, enheter 
og kommunale foretak i 2015 er i hovedsak basert 
på økonomiplanens forutsetninger. Ut over dette 
har de enkelte rammer blitt redusert i samsvar med 
rammesaken for 2015. I tillegg er i hovedsak ved-
tatte endringer ved budsjettrevisjon I, II og III i 2014 
innarbeidet i rammene for 2015 i den grad det er 
naturlig at de videreføres. Rammesaken, som var 
oppe til politisk behandling i september, synliggjorde 
denne gangen behovene ute i avdelinger, enheter 
og foretak som de økonomiske rammene for 2015 
var i stand til å dekke. Fokus på de udekte behovene 
og tiltakene kommunen ikke hadde ressurser til å 
dekke, var denne gangen i all hovedsak fjernet fra 
rammesaken. 

Kompensasjon for økte lønnsutgifter i 2015, ut over 
det som skal dekkes gjennom indeksregulering av 
avdelingenes/enhetenes egne inntekter, er lagt i 
en felles lønnspott med unntak av lønnsoverhenget 
fra sentralt oppgjør i 2014 som er tillagt rammene 
til den enkelte avdeling/enhet. Den totale økningen 
i lønnsutgifter er beregnet ut ifra statsbudsjettets 

forutsetninger som tilsier en årslønnsvekst på 3,3 
pst. fra 2014 til 2015.

Det er i rammen for 2015 budsjettert med 14,1 pst. 
arbeidsgiveravgift. Arbeidsgivers andel av pensjons-
kostnaden i Molde Kommunale Pensjonskasse og 
KLP er budsjettert med 15,2 pst., og for pedagogisk 
personell budsjetteres det med 11,2 pst. pensjons-
kostnad i Statens Pensjonskasse. Det vises til eget 
avsnitt som omhandler pensjoner (9.1).

Det er i rammene gitt kompensasjon for generell 
prisstigning fra 2014 til 2015 med 2,1 pst. på ut-
valgte arter, noe som er lavere enn den samlede 
prisveksten i forslaget til statsbudsjett. Differansen 
utlignes ved at det er lagt inn kompensasjon for 
spesiell prisvekst der dette er meldt. Anslaget for 
lønns- og prisvekst (defl atoren) i forslaget til stats-
budsjett, inneholder også prisvekst på investeringer. 
Dette innebærer at lønnsandelen i defl atoren er langt 
mindre enn hva som er tilfelle i Molde kommune. 
Lønnsandelen som ligger i defl atoren (3,0 pst.) er 
62,5 pst. mens lønnsandelen i Molde kommune i 
opprinnelig budsjett for 2014 er ca. 70,8 pst. Dette 
medfører en betydelig underkompensasjon av lønns- 
og prisvekst i de frie inntektene.

Regjeringens forslag til skattevedtak, medfører en 
reduksjon i forhold til dagens skattøre med 0,15 pst. 
Skattøret som i 2014 var på 11,4 pst. blir derfor i 
budsjettet for 2015 redusert til 11,25 pst. Med dette 
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De såkalte frie inntektene kommunen mottar i form 
av skatteinntekter og rammetilskudd, er i statsbud-
sjettet kompensert for forventet lønns- og prisvekst 
(defl atoren). Det aller meste av kommunens utgifter 
må justeres minst tilsvarende lønns- og prisveksten. 
Det er derfor en klar forutsetning at alle inntekter 
ut over de frie inntektene må justeres tilsvarende. 
Konsekvensen av ikke å gjøre dette er at prisen på 
tjenester med videre går ned. Ved avsetning til lokal 

lønnspott forutsettes det derfor at disse inntektene 
justeres opp med 3,0 pst. som tilsvarer forventet 
kommunal defl ator. Beløpet er trukket i enhetenes 
rammer og tillagt den sentrale lønnspotten. Avdelin-
ger, enheter og foretak forpliktes dermed til å sørge 
for at nødvendig indeksregulering av inntektene i 
form av betalingssatser med videre blir gjennomført.

Innbyggertilskudd -594 678 -595 967 -585 847 -586 859 -586 859 -586 859

Utgiftsutjevning 58 725 58 725 59 263 59 263 59 263 59 263

Korreksjon statlige/private skoler -5 451 -5 451 -3 973 -3 973 -3 973 -3 973

Overgangsordninger/INGAR 1 602 1 602 -4 936 -3 290 -1 644 0

Saker med særskilte fordelinger   -1 065 -1 065 -2 093 -2 093 -2 093 -2 093

Skjønnsmidler -200 -200    

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

Kompensasjon for samhandlingsreformen -7 284 -7 284    

Netto inntektsutjevning 4 800 4 800 3 284 3 284 3 284 3 284

Sum rammetilskudd -544 851 -546 140 -535 602 -534 968 -533 322 -531 678

  2014 2014 2015 2016 2017 2018
  Opprinnelig Revidert Budsjett   Økonomiplan

Rammetilskudd 2015 - 2018
Faste 2015 priser i hele 1.000

Inntektsforutsetninger ut over frie inntekter

holdes skatteinntektenes andel av de totale frie inn-
tektene fortsatt på ca. 40 pst., samtidig som reduk-
sjonen i skatteinntektene for 2014 ikke videreføres 
inn i 2015. Statsbudsjettets forutsetninger er lagt til 
grunn for Molde kommunes anslag på skatteinntek-
ter for 2015 med et tillegg på 10,0 mill. kroner for alle 
år i planperioden. 

I økonomiplanperioden er driftsnivået i 2014 i det alt 
vesentlige videreført, men korrigert for nye tiltak og 
kjente endringer i inntekter og utgifter. 
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Skatteinntekter -676 330 -666 407 -691 752 -691 752 -691 752 -691 752

Rammeoverføringer -544 851 -546 140 -535 602 -534 968 -533 322 -531 678

Endringer i statsbudsjettet 4 005 4 005 -2 250   

Lokale skjønnsmidler -4 000 -2 729 -2 800 -2 800 -2 800 -2 800

Overført rammetilskudd til Tøndergård skole  943 943 943 943 943 943

Eiendomsskatt  3,6 promille -77 786 -76 956 -86 113 -93 822 -101 530 -109 239

Inv. bidrag R-97 (skoleanlegg) -895 -895 -877 -825 -777 -738

Rentekompensasjon skole -2 135 -2 135 -2 144 -1 971 -1 799 -1 626

Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger og 
sjukeheimer -6 110 -6 110 -6 136 -6 072 -6 008 -5 944

Rentekompensasjon kirkebygg -397 -397 -422 -406 -386 -367

Rentekompensasjon Glomstua og Tollero 
omsorgsboliger  (overføres til Molde Eiendom KF) -540 -540 -500 -460 -420 -380

MVA-kompensasjon fra andre selskap -1 600 -1 600 -1 550 -1 550 -1 550 -1 550

Toppfi nansiering ressurskrevende tjenester -51 937 -49 588 -50 990 -50 990 -50 990 -50 990

Integreringstilskudd fl yktninger -59 726 -64 158 -61 223 -61 223 -61 223 -61 223

Øremerkede integreringstilskuddd 2  -818    

Vertskommunetilskudd asylmottak -671 -1 708    

Aksjeutbytte Istad AS  -34 018 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

Kalkulatoriske posteringer -5 534 -5 534 -5 611 -4 350 -4 350 -4 350

Konsesjonskraft -200 -200 -200 -200 -200 -200

Sum inntekter -1 427 765 -1 454 985 -1 457 227 -1 460 446 -1 466 164 -1 471 894

  2014 2014 2015 2016 2017 2018
  Opprinnelig Revidert Budsjett    Økonomiplan

Inntektsrammer Faste 2015 priser i hele 1.000

8.3 TOTALE INNTEKTSRAMMER FOR PERIODEN 2015 - 2018

Kommentarer til ulike generelle inntektsposter 
Lokale skjønnsmidler
Fylkesmannen i Møre og Romsdal har holdt tilbake 
en andel av kommunenes skjønnsmidler som er 
tiltenkt blant annet ressurskrevende tjenester til 
brukere over 67 år. For 2012 fi kk Molde kommune 
4,5 mill. kroner i skjønnsmidler til dette formålet 
med bakgrunn i kommunens utgifter i 2011 mens 
kommunen for 2013 «bare» ble tildelt et tilskudd på 
1,8 mill. kroner. Ekstra kompensasjon på 1,3 mill. 
kroner grunnet BUF-saken, som ble avsluttet i 2014, 
medførte at totale skjønnsmidler for 2014 ble 4,1 
mill. kroner. Budsjettrevisjon III reduserte budsjet-
tert inntekt for 2014 til 2,8 mill. kroner. Dette beløpet 
videreføres i planperioden. 

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

den delen som vedrørte Tøndergård skole. Molde 
kommune mottok med andre ord et forhøyet ram-
metilskudd også på vegne av de øvrige kommunene 
som deltar i samarbeidet. Det som imidlertid har 
skjedd i ettertid er ikke minst at pensjonskostnaden 
har økt betydelig uten at Molde kommune gjennom 
statlige overføringer er kompensert for dette. Bud-
sjettert beløp for 2014 (samme som for 2013) videre-
føres med samme beløp for kommende planperiode. 

Eiendomsskatt
Det forutsettes oppkrevd 86,1 mill. kroner i eien-
domsskatt i 2015. Dette med bakgrunn i en skat-
tesats for dette året satt til 3,6 promille som er 
videreført for resten av planperioden. Ut over dette 
er skattetakstene fra 2015 og utover i planperioden 
oppskrevet med 10,0 pst. årlig. Dette kommer i 
stedet for en eventuell omtaksering som også hadde 
vært en mulighet, men svært lite ønskelig. Forutset-
ningen om at eiendomsskatt kan skrives ut i hele 
kommunen, ligger til grunn for budsjettet.

Kommunestyret vedtok i sak 94/14 i møte 11. desember 
å legge inn økt rammetilskudd med kr. 2.250.000,- basert 
på enighet om statsbudsjettet.
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Investeringsbidrag R-97
Dette er kompensasjon av renter og avdrag i forhold 
til investeringer knyttet til 6-årsreformen, og behovet 
for utvidelse av skolebygg i den forbindelse. 

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

På denne posten er det også budsjettert et beløp 
som gjelder rentekompensasjon for skoleanlegg. 
Molde kommune hadde tidligere en investerings-
ramme på 62,0 mill. kroner til dette formålet som 
ble benyttet fullt ut. I statsbudsjett for 2009 ble det 
lansert en ny skolepakke. Kommunens andel av en 
ramme på totalt 15,0 mrd. kroner fordelt over 8 år 
ble på 59,7 mill. kroner som i sin helhet er benyttet 
ved byggingen av nye Bekkevoll ungdomsskole. I 
budsjettet for 2015 er det lagt inn forutsetning om 
full kompensasjon etter denne ordningen. Det er 
også innført en egen rentekompensasjonsordning 
for kirkebygg. Ved utgangen av regnskapsåret 2014, 
vil grunnlaget for Molde kommunes kompensasjon 
være investeringer i kirkebygg på totalt 18,8 mill. kro-
ner. Kompensasjonen tilsvarer renter for et serielån 
i Husbanken med 20 års løpetid med den til en hver 
tid gjeldende fl ytende rente. 

Det er budsjettert med kompensasjonstilskudd knyt-
tet til Glomstua bofellesskap og Tollero omsorgsboli-
ger. Dette er prosjekter som i sin tid ble gjennomført 
av Molde Utleieboliger KF. Rammene til nye Molde 
Eiendom KF er for 2015 kompensert tilsvarende den 
kompensasjonen kommunen mottar fra Husbanken 
for disse to prosjektene.

Toppfi nansiering ressurskrevende tjenester
Staten har en tilskuddsordning til kommunene når 
det gjelder å dekke utgifter til ressurskrevende 
tjenester. Tidligere var dette noe som ble vurdert 
skjønnsmessig av fylkesmannen. Ressurskrevende 
tjenester i 2015 er defi nert som pleietjenester gitt 
til en enkeltperson med et ressursbehov ut over kr. 
1.080.000,-. Innslagspunktet i 2014 var på 
kr. 1.010.000,-. Gjennom ordningen dekker staten 
80,0 pst. av kommunens utgifter ut over innslags-
punktet. Med bakgrunn i en kraftig utgiftsvekst de 
senere årene er innslagspunktet (kommunal egenan-
del) økt med kr. 37.000,- ut over lønns- og prisvekst. 
Dette gir Molde kommune anslagsvis 1,8 mill. kroner 
i redusert tilskudd allerede i 2014.

Det er i hovedsak sterkt funksjonshemmede, psy-
kisk utviklingshemmede og personer med psykiske 
lidelser under 67 år som utgjør brukergruppen som 
omfattes av tilskuddsordningen. Bruttoutgiftene til 
tiltakene budsjetteres på den enkelte enhet mens 
statstilskuddet budsjetteres som en kommunal 

fellesinntekt. I budsjettforslaget for 2015 er det lagt 
til grunn en inntekt på 51,0 mill. kroner. Tilskuddet 
videreføres på dette nivået i resten av planperioden. 

Integreringstilskudd fl yktninger
Flyktningetjenesten er fra 2009 organisert som en 
del av kommunens virksomhet som foruten sosial-
tjenesten inngår i NAV-samarbeidet. Kommunestyret 
forutsetter et bredt samarbeid mellom ulike kommu-
nale virksomheter ved bosetting av nye fl yktninger. 
Sentrale aktører i dette arbeidet er Molde Eiendom 
KF, Molde voksenopplæringssenter, skolene, barne-
hagene, sosialtjenesten NAV, barneverntjenesten og 
informasjons- og serviceavdelingen. I budsjettet for 
2015 og resten av planperioden er det forutsatt at 
kommunens samlede utgifter til bosetting og inte-
grering av fl yktninger er 14,5 mill. kroner mindre enn 
integreringstilskuddet. I dette ligger at de største 
utgiftene til integrering av fl yktninger må tilskrives 
mottaksårene, mens de siste årene av integrerings-
perioden på 5 år vil gi et positivt økonomisk bidrag. 

Aksjeutbytte fra Istad AS
Med bakgrunn i regnskapsresultatet i selskapet for 
2013, besluttet Istad AS ikke å dele ut utbytte i 2014. 
I ekstraordinær generalforsamling i mai 2014 ble det 
imidlertid vedtatt å dele ut et ekstraordinært utbytte 
på 100,0 mill. kroner med bakgrunn i selskapets salg 
av virksomheter (Linjebygg Offshore og Istad Energi-
montasje). Molde kommune fi kk 34,0 mill. kroner av 
dette utbyttet. Forventningen om fortsatt utbytte fra 
Istad AS med årlig 10,0 mill. kroner er lagt inn i hele 
planperioden i henhold til vedtaket i k-sak 115/13. 

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

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

Forventet og mottat avkasting fra Istad AS

Budsjettår Forventet 
avkastning 
opprinnelig 

budsjett

Mottat 
avkastning

Avvik

2007  16 000   9 525   -6 475 
2008  10 200   9 525   -675 
2009  21 465   15 308   -6 157 
2010  15 300   6 804   -8 496 
2011  15 300   10 205   -5 095 
2012  10 200   5 100   -5 100 
2013  5 100      -5 100 
2014  34 000     34 000
2015 10 000 

Hele 1.000
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9.1 BUDSJETTBALANSERING

 9.  DRIFTSBALANSE OG UTFORDRINGER I PERIODEN

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

Molde kommune bør ha en langsiktig strategi for å 
bygge opp reserver for å takle uforutsette hendelser 
i driften og for å ha egenkapital til investeringer. I og 
med at kommunen står overfor betydelige økono-
miske utfordringer i forhold til at inntektene ikke er 
tilstrekkelige til å dekke de løpende utgiftene, er 
målsettingen at denne strategien gradvis blir realisert 
i løpet av kommende planperiode. Den umiddelbare 
utfordringen kommunen nå står overfor, er at resul-
tatprognosene i tertialrapporten per 31. august 2014 
viser et underskudd for året på ca. 49,7 mill. kroner. 
Underskuddet for 2013 på 19,9 mill. kroner og årets 
negative prognose tilsier at kommuneorganisasjo-
nen ikke har nådd alle målsetningene i det stramme 
budsjettopplegget for disse årene. Rådmannen har 
betydelig fokus på å redusere det prognostiserte 
underskuddet for 2014 til et absolutt minimum gjen-
nom innføring av ulike tiltak. 

Netto driftsresultat er den primære indikatoren for 
økonomisk balanse i kommunesektoren. Indikatoren 
er lett å tolke i og med at negativt netto driftsresultat 
innebærer at formuen reduseres. Et netto driftsre-
sultat lik null vil også over tid redusere kommunens 
formue i den forstand at en økende andel av realkapi-
talen etter hvert vil bli lånefi nansiert. Samtidig vil det 
være viktig å vurdere utviklingen i netto driftsresultat 
over en periode på fl ere år. Teknisk Beregningsut-
valg for kommunal og fylkeskommunal økonomi har 
beregnet hva netto driftsresultat bør utgjøre i pst. av 
totale driftsinntekter. Utvalgets beregninger indikerer 
at netto driftsresultat bør utgjøre minst 3,0 pst. av 
totale driftsinntekter i kommunene dersom kommu-
nesektorens formue skal bevares. Et positivt resultat 
i denne størrelsesorden er nødvendig for å oppnå en 
sunn og god økonomi over tid. Et slikt resultat har 
som mål at kommunen kan egenfi nansiere en større 
del av sine investeringer og bedre møte svingninger 
og uforutsette hendelser i årene som kommer. Dette 
vil si at Molde kommune bør ha et positivt netto 
driftsresultat på ca. 54,0 mill. kroner i 2015. I hele 
den kommende planperioden er dette nivået umu-
lig å oppnå uten gjennomføring av svært dramatiske 
tiltak. Dette er allikevel ikke til hinder for at målet om 
overskudd i budsjettert netto driftsresultat på sikt 
står ved lag.

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

• Regnskapsprognosene for 2014 varsler per 2. 
tertial et forventet negativt resultat på 49,7 mill. 
kroner. Etter dette har ekstra skjønnsmidler fra 
fylkesmannen bidratt til å forbedre dette bildet 
med 1,2 mill. kroner samtidig som skatteinntek-
tene ved utgangen av oktober viser en mindre-
inntekt i forhold til revidert budsjett på 13,4 mill. 
kroner.

• Utskrivningsklare pasienter har påført kommu-
nen store budsjettoverskridelser de siste årene. 
I budsjettrammene for 2015 og kommende 
planperiode, er utgiftene videreført på samme 
nivå som for 2014. Dette betyr at det for 2015 er 
innlagt 4,1 mill. kroner til formålet. Oppholdsbe-
taling til helseforetaket har avtatt i den senere tid 
og sannsynligvis ført til økte utgifter i det kom-
munale mottaksapparatet. Innsparinger overfor 
helseforetaket må derfor ses i sammenheng 
med utgiftene kommunen blir påført ved tidligut-
skriving fra spesialisthelsetjenesten. 

• Moldebadet ble satt i drift i april 2010. Morsel-
skapet dekker nå kapitalutgiftene på foretakets 
lån samt renter av forskutterte spillemidler. Sam-
tidig er det i budsjettet for 2015 forutsatt at mor-
selskapet dekker foretakets underskudd for 2013 
med 2,0 mill. kroner. Foretaket har rapportert en 
negativ årsprognose også i 2014 på anslagsvis 
1,5 mill. kroner og hevder driftsrammene er for 
knappe. Dette er og blir en stor økonomisk ut-
fordring i første rekke for foretaket men når det 
ender med at morselskapet må dekke foretakets 
underskudd gjennom kutt i egen tjenesteproduk-
sjon, er det Molde kommune som må fi nne den 
bærekraftige fremtidige løsningen.

Det som er nevnt over, bare understreker stramhe-
ten i budsjettopplegget for 2015. Det vil bli særde-
les viktig å holde igjen i forhold til økning i utgifter 
dersom mulighetene skulle by seg gjennom ekstra-
inntekter og lignende. Dersom det mot formodning 
skulle oppstå et slikt handlingsrom, bør det umiddel-
bart settes av til å møte noen av utfordringene som 
er nevnt over. Noen av disse vil helt sikkert slå til og 
utløse til dels betydelige utgifter for kommunen.
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(1)  Renteutgifter er budsjettert med 2,2 pst. i 2015 og økes med 0,5 pst. hvert år i planperioden
(2)  Avdrag på nye lån er forutsatt til kr. 0 inntil året etter at investeringen er gjennomført
Renter og avdrag er i planperioden defl atert med 3,0 pst. (dvs. at kostnadene er redusert som følge av at vi oppgir alle andre
priser i 2015 priser, mens rente- og avdragskostnadene vil bli “lettere å bære” med verdien av defl atoren i perioden)
(3)  For nærmere oversikt over rammene til kommunale foretak se kapitlet som omhandler kommunale foretak

Netto driftsutgifter fordelt på avdelinger 
og enheter 1 217 569 1 277 690 1 253 556 1 240 517 1 241 367 1 240 517

Årslønnsvekst avsatt til lønnspott 
(3,3 pst. i 2015) 35 332 3 713 20 478 20 478 20 478 20 478

Besparelse pensjonskostnader inkludert 
arbeidsgiveravgift -10 945 -10 945 -8 445 -8 445 -8 445 -8 445

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

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

Netto driftsutgifter inkludert årslønnsvekst 
og pensjon 1 246 656 1 275 158 1 270 289 1 251 250 1 246 100 1 239 250

Kommunale foretak og andre      
Molde Eiendom KF (3) 54 892 54 641 55 443 55 403 55 363 55 323

Moldebadet KF (3) 9 420 9 420 8 783 6 685 6 561 6 448

Kirkelig fellesråd 9 217 9 524 9 529 9 526 9 524 9 522

Sum driftsutgifter 1 320 185 1 348 743 1 344 044 1 322 864 1 317 548 1 310 543

  2014 2014 2015 2016 2017 2018
  Opprinnelig Revidert Budsjett   Økonomiplan

Driftsutgifter Faste 2015 priser i hele 1.000

Driftsinntekter -1 427 765 -1 454 985 -1 457 227 -1 460 446 -1 466 164 -1 471 894

Driftsutgifter 1 320 185 1 348 743 1 344 044 1 322 864 1 317 548 1 310 543

Brutto driftsresultat -107 579 -106 242 -113 183 -137 582 -148 616 -161 351

Renter* 36 683 29 989 28 962 42 994 53 191 60 590

Avdrag** 69 560 69 560 64 349 65 832 67 228 66 561

Netto fi nansutgifter 106 243 99 549 93 311 108 827 120 419 127 151

Netto driftsresultat -1 336 -6 693 -19 872 -28 755 -28 197 -34 200
Fond bruk/avsetning      

Avsetning til disposisjonsfond  6 691  27 755 21 197 21 200

Andre      

Inndekking av underskudd 2013 1 336  19 872   

Resultat (udisponert) 0 0 0 -1 000 -7 000 -13 000

  2014 2014 2015 2016 2017 2018
  Opprinnelig Revidert Budsjett   Økonomiplan

Driftsbalanse for budsjett og økonomiplan 2015 - 2018 Faste 2015 priser i hele 1.000

Kommunestyret vedtok i sak 94/14 i møte 11. desember 
å redusere renterutgiftene med kr. 2.750.000,-.
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Kommentarer til ulike balanseringsposter
Driftstilskudd til Molde Eiendom KF
Driftstilskuddet til Molde Eiendom KF behandles på 
lik linje med enheter i Molde kommune. Se tabell i 
kapittel 19 Molde Eiendom KF drift. I rammene er 
det lagt inn forventninger til økonomisk bidrag til 
morselskapet fra boligutleievirksomheten i de kom-
mende årene som beløper seg til 1,5 mill. kroner per 
år (avkastning av kapital). Foretaket vil også i de kom-
mende årene være særdeles avhengig av at renteni-
vået forblir lavt i forhold til sin utleievirksomhet.

Driftstilskudd til Moldebadet KF
Det ligger nå inne forutsetning om at morselskapet 
skal dekke samlede kapitalkostnader på foretakets 
lånegjeld samt forskutterte spillemidler med sam-
let 7,3 mill. kroner i 2015. I tillegg er det i 2015 lagt 
inn forutsetning om at morselskapet gir et tilskudd 
til foretaket på 2,0 mill. kroner som foretaket skal 
benytte til å dekke sitt underskudd for 2013. Videre 
forutsettes det at foretaket selv dekker alle kapital-
kostnader av nye investeringer som gjennomføres 
ved anlegget ut over den opprinnelige investeringen 
ved realiseringen av bygget. Dette innebærer at fore-
taket selv må sørge for driftsmessig balanse ut over 
det som kommunen dekker av kapitalutgifter. 

Lokal lønnsreservepott
Det er beregnet en sentral lønnsreservepott som 
skal dekke lønnsoppgjøret som kommer i 2015. For 
ordens skyld gjøres oppmerksom på at dette er et 
mellomoppgjør i kommunal sektor uten at det nød-
vendigvis behøver å ha noen betydning for utfallet. 

Avsetningen er basert på at lønnsoppgjøret sam-
svarer med de 3,3 pst. som er anslått i forslaget til 
statsbudsjett. Det er også lagt inn forutsetning om at 
ulike kommunale gebyrer, brukerbetalinger, avgifter 
med videre justeres for forventet lønns- og prisvekst 
for på denne måten å delfi nansiere økningen i lønns-
utgifter. Dette bidraget er trukket i enhetenes ram-
mer. Dette betyr at resultatet av lønnsoppgjøret for 
2015 fullt ut vil bli kompensert i enhetenes rammer. 
Beregnet lønnsoverheng fra 2014 til 2015, er allerede 
delvis kompensert i enhetenes rammer.

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

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

For mye belastet pensjonskostnad på enhetene -10 945 -10 945 -10 945 -10 945

Forventet økning i pensjonskostnader i 2015 på 0,5 milliarder kroner 
for en samlet kommunesektor ut over det som dekkes av den 
kommunale defl atoren (innlagt i lønnspotten) 2 500 2 500 2 500 2 500

Reduksjon pensjonskostnad fellesområdet -8 445 -8 445 -8 445 -8 445

   2015 2016 2017 2018
   Budsjett   Økonomiplan

Forutsetninger for budsjettert pensjonskostnad Faste 2015 priser i hele 1.000

Tabellen over tar utgangspunkt i beregnet og bud-
sjettert pensjonskostnader for 2014 som videreføres 
på samme nivå i planperioden. Det som imidlertid 
kommer som en økt kostnad i 2015, er anslaget 
for primærkommunenes vekst i pensjonskostnad 
på 0,5 mrd. kroner ut over det som dekkes av den 
kommunale defl atoren. Molde kommunes andel av 
denne kostnadsveksten anslås til 2,5 mill. kroner. 
Ved budsjetteringen av lokal lønnspott, tas det hen-
syn til defl atoren. Økningen i pensjonskostnad som 
følge av lønnsøkninger i 2015 er derfor tatt hensyn 
til. Endelige aktuarberegninger vil gi den endelige 
pensjonskostnaden for kommunen det enkelte år.

Pensjonspremien som har vært innbetalt siden 
ordningen med premieavvik ble innført, har frem til 
utgangen av 2013 vært 147,2 mill. kroner større enn 
regnskapsført kostnad. Dette beløpet har derfor ikke 
hatt resultateffekt i kommunens regnskap enda, 
men er en vesentlig likviditetsbelastning. For kom-
munesektoren samlet nærmer det totale bokførte 
premieavviket seg nå 30,0 milliarder kroner. Dette 
er et betydelig beløp som etter hvert skal belastes 
kommunens regnskaper og vil medføre en vesentlig 
kostnadsvekst de kommende årene.
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Dersom det også i fremtiden er mulighet for oppskri-
ving av eiendommene Molde Kommunale Pensjons-
kasse har overtatt fra kommunen, vil dette bidra til å 
redusere Molde kommunes pensjonskostnader på 
sikt. De kommunale regnskapsreglene medfører at 
økt avkastning, oppskriving av eiendom med videre 
vil manifestere seg langsomt i kommunens regn-
skap. Effektene på kommunens økonomi må derfor 
ses i et langsiktig perspektiv. 

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

Dekning av underskudd for 2013
Molde kommune hadde i 2013 et udekket regn-
skapsmessig underskudd på 19,9 mill. kroner. Ved 
behandlingen av regnskapet for dette året i k-sak 
24/14, vedtok kommunestyret å dekke underskuddet 
i sin helhet i budsjettet for 2015. Beløpet er derfor 
innlagt til oppdekning og utgjør således den største 
økonomiske utfordringen dette året.

Moldebadet KF avla regnskap for 2013 med et un-
derskudd på 2,0 mill. kroner. Kommunestyret vedtok 
ved behandlingen av regnskapet for 2013 at fore-
taket selv skulle dekke dette underskuddet i 2014. 
Dette ser imidlertid ikke ut til å være oppnåelig med 
henvisning til foretakets økonomirapport for 2. tertial 
2014 som foruten mangel på inndekning av denne 
utgiften, rapporterer et sannsynlig underskudd på 
nye 1,5 mill. kroner. Det er derfor lite sannsynlig at 
underskuddet dekkes av foretaket i 2014, og beløpet 
er lagt til tilskuddet fra morselskapet til foretaket for 
2015. 

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

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

Sykefraværsarbeidet er et kontinuerlig arbeid som 
aldri tar slutt. Det er avgjørende at kommunen klarer 
å holde fokus oppe, og ikke lener seg tilbake når 
tallene nå går nedover. For å få til dette må kommu-
nens ledere og mellomledere ta ytterligere initiativ 
til egen kompetansebygging gjennom Jungel-Maps 
(e-læringen) om emnet og riktig bruk av personalav-
delingen. Lederutviklingsprogrammet «Ledelse av 
prosesser» må alle ledere og mellomledere gjen-
nomføre for å ha tilstrekkelig og nødvendig kom-
petanse om personalhåndtering og forståelse av 
hvordan oppnå optimal og riktig ressursbruk.

Enheter med lavt sykefravær kan konsentrere 
seg om faglige drifts- og utviklingsoppgaver mens 
enheter med høyt sykefravær vil få økte utgifter til 
vikarbruk, opplæring og fokus på andre enn faglige 
oppgaver.

Diagrammet viser utvikling av sykefraværer i perio-
den 2010 - 2014.

Utvikling av sykefraværet i pst. i perioden 2010- 2014

* Gjelder til og med august 2014
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I utgangen av 2015 avsluttes kommunens «Sammen 
om en bedre kommune»-program, som ble startet 
i 2011. En av målsettingene i programmet er maks 
6,0 pst. sykefravær i 2016. Innen den tid har kommu-
nen mål om full effekt av tiltakene som er iverksatt 
i perioden. Tiltak som er iverksatt så langt og som 
videreføres: 
• Tydelige stillingsbeskrivelser og forventnings-

avklaringer for ledere og medarbeidere, samt 
oppfølging av disse.

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

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

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

• Lean-opplæring og utrulling i hele organisasjo-
nen. Lean setter brukerne i fokus. Gjennom 
Lean identifi seres og elimineres sløsing, og det 
frigjøres dermed tid til mer fokus på verdiska-
pende aktiviteter til nytte for brukerne. Kom-
munen vil også ha fokus på god struktur og fl yt i 
arbeidsoppgavene og avklarte roller, ansvars- og 
myndighetsforhold.

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

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

• Utrulling og implementering av vedtatt Arbeidsgi-
verstrategi og Strategisk kompetanseplan i hele 
organisasjonen

• Utrulling av prosjektet «Sammen om en bedre 
helse».

• Oppfølging, håndtering og avklaringer av tilset-
tingsforhold til personer som ikke har tilstrekke-
lig og nødvendig faglig kompetanse, ferdigheter, 
holdninger og evner til de jobbene de er ansatt i.  

Satsinger i 2015
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 10.  FORDELING AV DRIFTSRAMMER
Til å gjennomføre nødvendige prosesser og arbeid 
frem mot endelig budsjettsak, har rådmannen benyt-
tet den administrative budsjettkomitèen bestående 
av økonomisjef Kurt Magne Thrana og seksjonsleder 
for budsjett, økonomi og controll Terje Tveeikrem Sæ-
ter. Kommunalsjef Magne Orten har deltatt i mange 
av komiteens møter og representert rådmannsni-
vået. Også rådmannen og kommunalsjef for plan 
og utvikling har deltatt på noen av møtene. Arbeidet 
komiteen har utført, har i hovedsak basert seg på de 
rammeutfordringene som ble presentert av enhete-
ne i budsjettmøtene i mai/juni, rammesaken vedtatt 
av kommunestyret i september samt etterfølgende 
drøftinger av nye behov eller endringer i tjenester 
hos de enkelte enheter, fagområder og foretak.

I budsjettet for 2015 som for 2014, er det på den 
enkelte enhet beskrevet mer nøyaktig hva som er 
endret av tjenester innenfor rammen. Det er foku-
sert på en mer detaljert oversikt over tjenester enn 
tidligere. I tillegg synliggjøres behovet for å få en 
samlet oversikt på enkelte områder slik som skole, 

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

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

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

• Følge lokale bestemmelser, rundskriv og prose-
dyrer.

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

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

10.1 NETTO DRIFTSUTGIFTER I PLANPERIODEN

Tabellen på neste side viser oversikt over budsjet-
terte netto driftsutgifter i planperioden 2015 – 2018. 
Hvordan den enkelte enhets driftsramme er bereg-
net, samt en beskrivelse av aktiviteten, fremkommer 
i den enkelte enhets driftskapittel.

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

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

• Driftsrammer for de enkelte avdelinger/enheter 
er i hovedsak basert på revidert budsjett 2014 og 
økonomiplan for 2014 - 2017. Videre er rammene 
i rammesaken, som ble behandlet 11. septem-
ber, justert i forhold til tiltak/saker som kommu-
nen ikke kommer utenom. 

• Prisjusteringen av rammene med 2,1 pst. på 
utvalgte arter synliggjøres i de enkelte rammer. 
Videre er rammene justert for spesiell prisvekst 
der dette har vært nødvendig. Dette kan for 
eksempel gjelde driftsavtaler som har prisvekst 
lik lønnsvekst, strømutgifter m.v. 

• Rammene er kompensert for helårsvirkning av 
lønnsoppgjøret i 2014 (overheng). Resterende 
del av årslønnsveksten vil bli fordelt ved bruk av 
lønnsreservepotten i 2015. 

• Gjennomsnittlig årslønnsvekst fra 2014 til 2015 
anslås til 3,3 pst. og er i hovedsak budsjettert på 
en felles lønnspott.

• Det budsjetteres med en pensjonskostnad i KLP 
og Molde Kommunale Pensjonskasse på 15,2 
pst. i 2015. For pedagogisk personell budsjet-
teres med 11,2 pst. pensjonskostnad i Statens 
Pensjonskasse. 

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

ling/enhet er det en del kostnader man ikke 
vil komme utenom og disse er kompensert i 
rammene til de berørte avdelinger/enheter og 
beskrevet der. 
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Drifts- og forvaltningsavd. med rådmann 43 277 42 780 46 198 45 748 46 598 45 748

Plan- og utviklingsavdelingen 18 262 18 831 18 308 18 308 18 308 18 308

Personal- og organisasjonsavdelingen 19 563 19 986 20 291 20 291 20 291 20 291

Økonomiavdelingen 11 650 12 139 11 925 11 925 11 925 11 925

Informasjons- og serviceavdelingen 4 194 4 408 4 169 4 169 4 169 4 169

Fellesområde skole 704 6 115 8 292 7 652 7 652 7 652

Kvam skole 14 581 14 370 14 130 14 130 14 130 14 130

Sellanrå skole 25 109 24 849 24 336 24 336 24 336 24 336

Langmyra skole 30 046 30 667 30 694 30 694 30 694 30 694

Nordbyen skole 21 050 21 092 20 384 20 384 20 384 20 384

Kviltorp skole 29 950 30 710 30 688 30 688 30 688 30 688

Kleive oppvekstsenter 10 961 10 737 9 719 9 719 9 719 9 719

Bolsøya skole 6 654 6 715 6 638 6 638 6 638 6 638

Vågsetra barne- og ungdomsskole 19 429 19 180 18 600 18 600 18 600 18 600

Sekken oppvekstsenter 4 633 4 681 4 784 4 784 4 784 4 784

Bekkevoll ungdomsskole 30 617 29 949 32 256 32 256 32 256 32 256

Bergmo ungdomsskole 21 031 21 012 23 119 23 119 23 119 23 119

Skjevik barne- og ungdomsskole 17 780 18 121 18 714 18 714 18 714 18 714

Molde voksenopplæringssenter 8 333 8 505 8 657 8 657 8 657 8 657

Fellesområde barnehage 107 709 106 486 113 691 114 443 114 443 114 443

Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager 11 893 12 792 12 298 12 298 12 298 12 298

Hatlelia barnehage 17 877 14 253 8 526 8 526 8 526 8 526

Kvam og St. Sunniva barnehager 11 194 11 282 11 165 11 165 11 165 11 165

Hjelset barnehage 8 860 9 324 8 795 8 795 8 795 8 795

Barnas Hus - 4 864 10 538 9 918 9 918 9 918

Langmyra og Banehaugen barnehager 4 859 5 905 5 415 5 415 5 415 5 415

Lillekollen barnehage 13 436 14 797 14 128 14 128 14 128 14 128

Barneverntjenesten 26 476 43 872 28 100 28 098 28 098 28 098

Sosialtjenesten NAV Molde  69 490 71 474 74 878 74 878 74 878 74 878

Ressurstjenesten 9 888 10 180 9 155 9 155 9 155 9 155

Molde asylmottak  -193 -193 - - - -

Helsetjenesten 58 896 62 061 62 943 62 533 62 533 62 533

Fellesområde pleie og omsorg 6 291 9 449 -19 484 -19 232 -19 232 -19 232

Glomstua omsorgssenter  77 043 81 496 107 332 104 122 104 122 104 122

Kirkebakken omsorgssenter 74 328 73 999 51 812 48 586 48 586 48 586

Råkhaugen omsorgssenter 25 554 31 881 43 524 41 934 41 934 41 934

Bergmo omsorgssenter 68 744 70 279 72 990 72 762 72 762 72 762

Røbekk omsorgssenter 19 877 18 405 1 527 - - -

Kleive omsorgssenter 36 839 37 723 38 095 37 640 37 640 37 640

Skåla omsorgssenter 21 723 22 283 23 366 22 618 22 618 22 618

Tiltak funksjonshemmede 139 391 146 899 150 259 150 259 150 259 150 259

Brann- og redningstjenesten 18 707 19 680 19 594 19 594 19 594 19 594

Byggesak og geodata 666 1 232 1 094 1 094 1 094 1 094

Molde bydrift 9 614 9 684 9 278 9 278 9 278 9 278

Kulturtjenesten 31 669 33 598 33 447 33 420 33 420 33 420

Kulturskolen 8 914 9 138 9 188 8 278 8 278 8 278

Sum ramme 1 217 569 1 277 690 1 253 556 1 240 517 1 241 367 1 240 517

  2014 2014 2015 2016 2017 2018
  Opprinnelig Revidert Budsjett   Økonomiplan

Rammer til den enkelte avdeling/enhet
Faste 2015 priser i hele 1.000

(1) Barnas Hus skilt ut som egen enhet fra 1. august 2014.
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Drifts- og forvaltningsavdelingen 46 198

Plan- og utviklingsavdelingen 18 308

Personal- og organisasjonsavdelingen 20 291

Økonomiavdelingen 11 925

Informasjons- og serviceavdelingen 4 169

Totalt 100 891

Stabsavdelinger 2015 

Budsjett 2015 for stabsavdelinger

Stabsavdelingenes andel av kommunens totale driftsbudsjett

Det totale driftsbudsjettet for stab

Hele 1.000

Drifts- og forvaltnings-
avdelingen inkludert rådmannen

Plan- og utviklingsavdelingen

Personal- og organisasjons-
avdelingen

Økonomiavdelingen

Informasjons- og service-avdelingen

45,8 %

18,2 %

20,1 %

11,8 %

4,1 %

8,1 %
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 DRIFTS- OG FORVALTNINGSAVDELINGEN INKLUDERT RÅDMANNEN

Drifts- og forvaltningsavd. inkl. rådmannen 14 793 16 288 15 688 15 688 15 688

Politisk nivå 6 143 7 056 6 206 7 056 6 206

IKT/digitalisering 15 918 16 838 17 838 17 838 17 838

Kontor for tildeling og koordinering 5 926 6 016 6 016 6 016 6 016

Sum ramme 42 780 46 198 45 748 46 598 45 748

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2015 - 2018
Rådmannen
Rådmannen er bindeleddet mellom administrasjo-
nen og de politiske organer og har rollen som den 
sentrale premissleverandør til politikerne. Samtidig 
har rådmannen ansvaret for at politiske vedtak blir 
iverksatt. Rådmannsfunksjonen utøves i Molde kom-
munes organisasjon gjennom rådmannsteamet, som 
består av rådmannen og kommunalsjefene for drift 
og forvaltning og plan og utvikling.

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

Drifts- og forvaltningsavdelingen danner sammen 
med rådmannen og den politiske aktivitet et samlet 
rapporteringsområde og yter følgende stabstjenes-
ter: 
• kommuneadvokat 
• politisk sekretariat
• arkivtjeneste
• innkjøpsforvaltning
• politiske styringsorganer
• IKT/digitalisering
• kontor for tildeling og koordinering

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

Politiske styringsorganer
Omfatter mellom annet godtgjørelse til folkevalgte, 
andel i ROR, andel interkommunal revisjon, andel 
sekretær for kontrollutvalgene samt valgadministra-

sjon. Utgifter til politisk sekretariat kommer i tillegg 
til rammen her. 

IKT/digitalisering
Molde kommune inngikk interkommunalt samarbeid 
1. januar 2014 på IKT-området. I løpet av 2014 er det 
utarbeidet felles digitaliseringsstrategi og handlings-
plan. Planene danner grunnlaget for utvikling av og 
konkrete tiltak på digitaliseringsområdet i samar-
beidskommunene. I 2015 prioriteres sikker og stabil 
driftsituasjon og å investeringer i infrastruktur – det 
tekniske fundamentet for samarbeidet. I tillegg gjen-
nomfører Molde kommune i egen regi noen digitali-
seringsprosjekt som det er knyttet personellressur-
ser til, mellom annet innenfor helse og omsorg.

Kontor for tildeling og koordinering (KTK)
I forbindelse med gjennomføring av samhandlings-
reformen etablerte Molde kommune kontor for tilde-
ling og koordinering. Kontorets oppgaver er å utføre 
fullstendig saksbehandling av søknader på helse- og 
omsorgstjenester som krever enkeltvedtak i henhold 
til ny lov om helse- og omsorgstjenester. Kontoret 
skal også fungere som koordinerende enhet for ha-
bilitering og rehabilitering. Oppgaver som fakturering 
for tildelte tjenester og vederlagsberegning ligger 
også her. Kontoret er også kontaktpunkt opp mot 
Helseforetaket vedrørende håndtering av melding 
om utskrivningsklare pasienter.

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

• Drifts- og forvaltningsavdelingen inkl. rådmannen
• Politiske styringsorgan 
• IKT/digitalisering
• KTK - kontor for tildeling og koordinering

Hele 1.000
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2015 - 2018

Forklaring og konsekvens av endring
Økonomisk ramme reduseres i realiteten med 
0,2 mill. kroner i 2015. Det er i hovedsak gjennom 
reduksjon i bemanning at driftsutgifter kan reduse-
res i avdelingen. Avdelingen har de siste to årene 
vært gjennom en omstilling og en nedbemanning 
tilsvarende 2,7 stillinger. Dette er noe mindre enn 
det som budsjettet for 2014 skulle tilsi. Det betyr at 
avdelingen i 2015 må redusere bemanningen med 
mer enn 0,2 mill. kroner.

Avdelingen, sammen med de andre stabsavdelin-
gen, tar sikte på å gjennomføre nedbemanning i 
løpet av året gjennom naturlig avgang.

Driftssituasjonen i avdelingen er svært presset, og 
det er stort etterslep i oppgaver blant annet innenfor 
arkivtjenesten og innkjøp. Planen er at gjennom-

føring av digitaliseringstiltak og bruk av alternativ 
arbeidskraft, skal lette driftssituasjonen i avdelingen 
noe over tid. 

Avdelingen strekker seg langt i å bidra til å løse lø-
pende driftsoppgaver i hele organisasjonen, mellom 
annet løse ulike situasjoner og behov for utredninger 
som oppstår gjennom året. Avdelingen har siste 
året fått tillagt kommunens bestillerfunksjon overfor 
ROR-IKT.

Konsekvensen av ytterligere nedbemanning betyr en 
ytterligere presset arbeidssituasjon i avdelingen og 
vil også medføre redusert tjenesteproduksjon.

Rammentabellen er inndelt i fi re. Drifts- og forvalt-
ningsavdeling inkl. rådmannen, politisk nivå, IKT/digi-
talisering og kontor for tildeling og koordinering har 
hver sin rammetabell i det påfølgende.

Brutto driftsutgifter 20 348    

Brutto driftsinntekter -6 895    

Inngående 13 453 14 793 16 288 15 688 15 688

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 71 41   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 295 185   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -56   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  139   

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

Budsjett rev.1 k-sak 1/14  - reversering rammetrekk 500    

Budsjett rev. 3 k-sak 63/14  - ressursinnsats helse og omsorg 300 300 -600  

Budsjett rev. 3 k-sak 63/14  - advokathonorar BUF-saken 174 -174   

Spesiell prisvekst kommunerevisjon (utover vanlig prisvekst)  330   

Kvalitetslosen fl yttes til plan- og utviklingsavdelingen  -138   

Bevilgningsfunksjon skjenking fl yttes til informasjons- og 
serviceavdelingen (negativ ramme)  310   

Rammekorreksjon plan- og utviklingsavdeling  570   

Økt husleie dokumentsenteret  335   

Økte inntekter kommunale foretak og økt overhead andre 
kommunale selskap  -3   

Økning overhead Molde Vann og Avløp KF  -144   

Utgående 14 793 16 288 15 688 15 688 15 688

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Drifts- og forvaltningsavd. inkl. rådmannen
Hele 1.000

Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018



46

S
ta

bs
av

de
lin

ge
r

Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018

Forklaring og konsekvens av endring
Rammen videreføres i stor grad med korrigering for 
gjennomføring av kommune- og fylkestingsvalg samt 
stortingsvalg. Politisk møteaktivitet kan gjennomfø-
res på nivå med tidligere år.

Politisk nivå

Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018

Forklaring og konsekvens av endring
Den digitale satsingen videreføres i stor grad i 2015, 
men med reduksjon i driftsrammen på 1,0 mill. 
kroner. Molde kommune sitt bidrag inn i ROR-IKT er 
budsjettert under Molde IKT/digitalisering. I tillegg 
består IKT-satsingen av gjennomføring av enkelte 
prosjekter knyttet til digitalisering med personellres-
surser for implementering i organisasjonen.

Konsekvens av endringen er at avdelingen i 2015 
må arbeide med mindre kapasitet med hensyn til å 
implementere digitale systemer i organisasjonen. 
Dette kan forsinke innføringen av digitale systemer 
og realisering av gevinster.

IKT/digitalisering
Hele 1.000

Hele 1.000

Brutto driftsutgifter 49 082    

Brutto driftsinntekter -31 164    

Inngående 17 918 15 918 16 838 17 838 17 838

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  55   

Forskyvning av IKT-satsing  -1 000 1 000  

Budsjett rev. 3 k-sak 63/14 - forskyvning IKT-satsing -2 000 2 000   

Økte inntekter kommunale foretak og økt overhead andre 
kommunale selskap  -5   

Økning overhead Molde Vann og Avløp KF  -130   

Utgående 15 918 16 838 17 838 17 838 17 838

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Brutto driftsutgifter 5 822    

Brutto driftsinntekter 302    

Inngående 6 124 6 143 7 056 6 206 7 056

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 19 11   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -51   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  65   

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

Statsbudsjettet 2015 - bortfall produksjon og utsendelse av 
valgkort  -87   

Lønnsøkning ordfører, varaordfører og politisk nivå  125   

Utgående 6 143 7 056 6 206 7 056 6 206

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Fremtidige utfordringer
Avdelingen har fl ere løpende driftsoppgaver som 
krever et visst nivå av ressurser for å opprettholde 
et akseptabelt og forsvarlig nivå. Samtidig er det helt 
nødvendig å holde fokus på å utvikle og effektivisere 
tjenestene gjennom eksempelvis digitalisering. Om-
stilling, endring og utviklingsprosesser er ressurs-

krevende. Utfordringen for avdelingen blir å opprett-
holde daglig drift samtidig som behovet for utvikling 
og effektiviseringen av tjenestene blir ivaretatt.

Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018

Forklaring og konsekvens av endring
Det legges opp til en videreføring av driftsnivået ved 
kontor for tildeling og koordinering. Det arbeides 
fortsatt med å utvikle kontorets tjenester og rutiner, 

får å oppnå en best mulig forvaltning for de aktuelle 
tjenesteområdene og enda bedre ressursutnyttelse 
innenfor rammen.

Kontor for tildeling og koordinering
Hele 1.000

Brutto driftsutgifter 5 882    

Brutto driftsinntekter -100    

Inngående 5 782 5 926 6 016 6 016 6 016

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 95 53   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 49 34   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  3   

Utgående 5 926 6 016 6 016 6 016 6 016

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2015 - 2018

Plan- og utviklingsavdelingen skal ivareta kommu-
nens helhetlige planlegging, samt legge strategier 
for utviklingen av kommunens tjenester og tjenes-
teapparat. I tillegg har avdelingen fl ere særskilte 
oppgaver, blant annet beredskapsarbeid og grunner-
verv, særlig til utbyggingsformål. Avdelingen har fem 
seksjoner.

Utviklingsseksjon
Seksjonen har overordnet administrativt ansvar for 
analyse av samfunnsutviklingen, strategi- og kommu-
neplanarbeid og rådgivning, kvalitets- og beredskaps-
arbeid samt samordning av plan- og utviklingsarbeid 
knyttet til tjenesteproduksjonen. Seksjonen ivaretar 
bestillerfunksjonen og utviklingen av BMS-systemet. 
Videre har seksjonen ansvaret for å utarbeide forslag 
til investeringsbudsjett og barne- og ungdomsplan. 
Seksjonen inkluderer også prosjektstillingen for 
bedre samhandling innen rus og psykisk helsevern.

Seksjon for arealplan og landbruk
Seksjonen har ansvaret for at plan- og bygningsloven 
blir fulgt i all arealplanlegging i kommunen, samt ut-
formingen av kommuneplanens arealdel. Seksjonen 
skal veilede private tiltakshavere ved utarbeidelse 
av private planer. Videre har seksjonen forvaltning 
og rådgivningsoppgaver innen jordbruk, skogbruk, 
naturforvaltning, viltstell og innlandsfi ske. Seksjonen 
har også ansvaret for kommunens skoger. 

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

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

Fagseksjon barnehage
Kommunens rolle som lokal barnehagemyndighet 
ivaretas i fagseksjon barnehage. Kommunen har 
med det en sentral funksjon for det totale barneha-
getilbudet i Molde, inkludert ikke-kommunal bar-
nehager. Fagseksjonen skal gi veiledning og påse 
at samtlige kommunale og ikke-kommunale barne-
hager drives i samsvar med gjeldende regelverk. 
Barnehagemyndigheten har blant annet ansvar for 
godkjenning, tilsyn, veiledning, samordnet opptak, 
planlegging og videreutvikling av kvalitet og kapasitet 
i barnehagetilbudet i tråd med lovverk, sentrale og 
lokale føringer.

Seksjonen ivaretar kommunens rolle som eier blant 
annet med bestillerfunksjon for de kommunale 
barnehagene og koordinerer oppgaver og ressursfor-
deling innenfor fagområdet. 

Fagseksjonen har økonomiansvar for og fatter vedtak 
om ressurser til spesialpedagogisk hjelp, tiltak for 
barn med nedsatt funksjonsevne og tiltak for minori-
tetsspråklige barn. Dette gjelder barn både i kommu-
nale og ikke-kommunale barnehager. Seksjonen har 
også fag-, personal- og økonomiansvar for spesialpe-
dagoger for førskolebarn.

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

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

Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 (samlet for avdelingen)

 PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN

Hele 1.000

Plan- og utviklingsavdelingen 11 511 10 901 10 901 10 901 10 901

Fagseksjon skole 2 713 2 746 2 746 2 746 2 746

Fagseksjon pleie og omsorg 2 490 2 504 2 504 2 504 2 504

Fagseksjon barnehage 2 117 2 157 2 157 2 157 2 157

Sum ramme 18 831 18 308 18 308 18 308 18 308

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan



49

S
tabsavdelinger

Brutto driftsutgifter 17 483    

Brutto driftsinntekter -6 384    

Inngående 11 099 11 511 10 901 10 901 10 901

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 22 14   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 208 122   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -146   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  130   

Egne utgifter til kommunedelplan akuttsykehus  -200   

Budsjett rev.1 k-sak 1/14  - reversering rammetrekk 500    

Overføring skattetaksering til byggesak og geodata -318    

Kvalitetslosen fl yttes fra drifts- og forvaltningsavdelingen  138   

Rammekorreksjon drift- og forvaltning  -570   

Økning overhead Molde Vann og Avløp KF  -98   

Utgående 11 511 10 901 10 901 10 901 10 901

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2015 - 2018

Avdelingen har fått tilført ressurser for en planleg-
gerstilling som i første omgang skal utarbeide plan 
for barn og unge i kommunen. Avdelingen har ellers 
fått videreført rammene fra 2014. Tilsetting i stillin-
gen som utviklingssjef gjør at mindreforbruket som 
avdelingen har i 2014, ikke vil bli videreført i 2015.

Avdelingen vil også i 2015 ha spesielle utfordringer 
for å nå inntektsnivået for tjenester til andre prosjekt 
både interne og eksterne.

Avdelingen har i 2014 vurdert den framtidige organi-
seringen. Fra 2015 vil avdelingen ha fem seksjoner. 
Seksjonene arealplan og landbruk og naturforvaltning 
er slått sammen til seksjon for arealplan og landbruk. 
Stillingen som utviklingssjef har vært vakant i 2014. 
Det er nå gjort tilsetting og utviklingssjefen vil starte 
15. januar 2015.

I samband med etablering av utviklingsseksjonen vil 
avdelingen mellom annet få prioritert analysearbeid 
og system for dokumentasjon av aktivitet i kommu-
nen, bedre. Utvikling av BMS vil være sentral. Videre 
får avdelingen muligheten til bedre koordinering av 
utviklingsbehovet mellom de ulike sektorene.

Avdelingen har fått økt planleggingskapasiteten, 
i første omgang vil plan for barn og unge i Molde 
kommune bli utarbeidet. Planen er element i vedtatt 
planstrategi. Videre er stillingen som prosjektleder 
for samhandling innen rus og psykisk helsevern 
tilført avdelingen.

I 2014 har interkommunalt samarbeid innen land-
bruk mellom Fræna, Molde, Midsund, Aukra og Eide 
kommuner vært utredet. Endelig konklusjon er ikke 
trukket. 

Kommunedelplanarbeidet for nytt felles akuttsykehus 
for Nordmøre og Romsdal har krevd mye ressurser 
i 2014. Avdelingen fi kk i den sammenheng tilført 
0,2 mill. kroner for 2014. Midlene er ikke videreført. 
Kommunedelplan arbeidet er gjennomført i samsvar 
med planene og innenfor tidsfristen. 

Arbeidet med interkommunal plan for sjøområdene i 
Midsund, Vestnes, Rauma, Nesset og Molde kom-
muner vil bli avsluttet i 2015. Planen er ny i sitt slag 
der forvaltning av sjøområdene blir sett i sammen-
heng mellom fem kommuner.

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 Plan - og utviklingsavdelingen ekskl. fagseksjoner
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Brutto driftsutgifter 2 662    

Brutto driftsinntekter     

Inngående 2 662 2 713 2 746 2 746 2 746

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 24 14   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 27 15   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  4   

Utgående 2 713 2 746 2 746 2 746 2 746

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 Fagseksjon skole
Hele 1.000

Brutto driftsutgifter 3 377    

Brutto driftsinntekter -932    

Inngående 2 445 2 490 2 504 2 504 2 504

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 13 8   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 32 18   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -18   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  6   

Utgående 2 490 2 504 2 504 2 504 2 504

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 Fagseksjon pleie og omsorg
Hele 1.000

Brutto driftsutgifter 2 056    

Brutto driftsinntekter     

Inngående 2 056 2 117 2 157 2 157 2 157

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 18 12   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 43 26   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  2   

Utgående 2 117 2 157 2 157 2 157 2 157

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 Fagseksjon barnehage
Hele 1.000
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Fremtidige utfordringer

Avdelingen har ansvaret for kommunens helhetlige 
planlegging. Tiden fremover vil være svært viktig. 
Kommunen må være i forkant og legge til rette for 
utvikling både i kommunen og i Molderegionen. 
Dette er en stor utfordring og krever at avdelingen 
har gode strategiske planer for utvikling av arealbruk 
og tjenestetilbudene. De mange planleggingsoppga-
vene stiller høye krav til koordinering og avstemming 
av de ulike planene i forhold til hverandre.

2015 vil være preget av store utredningsoppgaver. 
Kommunen har per i dag ikke avsatte arealer til bolig-
utvikling i sentrale deler av kommune. Arealer til nye 
boliger er følgelig et viktig tema i arbeidet med kom-
munedelplan for området fra Aukra grense til Stran-
de. Denne planen skal sendes på høring i 2015. Kom-
munedelplanen omfatter sentrale tema for utvikling 
av kommunen. Ett tema er utvikling av bysentrum. 
Dette temaet må sees i sammenheng med Møre og 
Romsdal fylkeskommune sitt prosjekt «Byen som 
regional motor» der Molde kommune deltar.

Et annet sentralt tema som innvirker på kommune-
delplanarbeidet er nye samferdselsløsninger. Statens 
vegvesen har startet arbeidet med en kommunedel-
plan for ny E39 fra Julbøen gjennom Molde sentrum, 
samt reguleringsarbeid av E39 fra Felleskjøpet til 
Årø. Arbeidet med bypakken for Molde må koordine-
res med utvikling av E39.

En prioritert oppgave er videreutvikling av det bo-
ligsosiale arbeidet. Molde kommune har forpliktet 
seg til å gjennomføre et boligsosialt programarbeid 
frem til 2016. For å nå målene blir det viktig med 
en helhetlig boligpolitikk, bedre koordineringen av 
arbeidet i egen organisasjon og sikre egnede boliger 
til målgruppene. Kommunen har fått tilført betyde-
lig midler fra Husbanken innenfor området. Midlene 
er dels brukt til å sikre kompetanse som skal hjelpe 
kommunen i markedstilpasningsoppgaver.

I 2014 er det gjennomført en overordnet ROS-
analyse i kommunen. Kommunestyret vil behandle 
analysen i desember 2014. Den vedtatte ROS-
analysen vil danne grunnlaget for utarbeiding av 
beredskapsplaner. Det viser seg at Molde kommune 
bør styrke beredskapsarbeidet i årene som kommer, 
jf. Kristiansund og Ålesund kommuner som har egen 
beredskapslederstilling. 

Styret i Helse Midt-Norge skal behandle valget av 
tomt for nytt akuttsykehus i Nordmøre og Romsdal 
18. desember 2014. Dersom styret velger Hjelset, 

slik Molde kommunestyret har tilrådd, må kom-
munen utarbeide kommunedelplan for Hjelset som 
inkluderer sykehuset. Dette arbeidet må starte umid-
delbart etter tomtevedtaket og vil føre til økt ressurs-
behov som alternativt kan løses ved omdisponering 
og nedprioritering av andre planleggingsoppgaver. 
Høsten 2014 er starten på kommunereformarbeidet. 
Plan- og utviklingsavdelingen har fått ansvaret for 
den praktiske gjennomføring av arbeidet i kommu-
nen og forberedelse av saker til det politiske nivået.

Det er også store planleggingsutfordringer innenfor 
tjenesteområdene. Erfaringene fra 2014 viser at 
kommunen må arbeide enda mer systematisk for ut-
vikling av gode styrings- og rapporteringsdata. BMS 
må utvikles som system. 

Oppfølging av helse- og omsorgsplanen vil være 
prioritert oppgave i 2015. Gjennomføring av tiltak 
er avhengig av andre investeringsprosjekter. Det er 
viktig at disse blir realisert. Det er fl ere delplaner 
innen helse- og omsorg som skal utarbeides. Et nytt 
element i planstrategien er utarbeiding av en egen 
demensplan som skal være ferdig i 2016. Prosjektet 
for bedre samhandling mellom rus og psykisk helse-
vern vil være viktig for utvikling av et godt koordinert 
tjenestetilbud.

Plan for utvikling av barnehagetilbudet vil bli ferdig-
stilt i 2015. Planen vil inkludere en framstilling av 
kapasitetsbehovet fremover og forslag til løsning av 
utfordringene. I denne planen og i alle andre planer 
avdelingen arbeider med, er det viktig å legge arbei-
det med folkehelsen som grunnlag.

Oppgavene som avdelingene er mange og utfordren-
de. Det er viktig å utvikle gode prosesser som sikrer 
god medvirkning og effektiv utnyttelse av ressurse-
ne. Innføring av forbedringstavle og Lean-metodikk 
vil gi bedre grunnlag for å utnytte ressursene bedre.

Avdelingen har mange henvendelser fra eksterne 
personer og fi rma. Det er en utfordring å opprett-
holde servicenivået samtidig som avdelingen må 
prioritere langsiktige strategiske utviklingsoppgaver.
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2015 - 2018
Avdelingen understøtter kommunens samfunnsan-
svar og ivaretar overordnet arbeidsgiveransvar. Dette 
gjøres gjennom en aktiv og utviklingsrettet personal- 
og organisasjonspolitikk. 

Avdelingen leverer støttefunksjoner til rådmannen og 
hans ledere. 

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

ging – herunder Lean og «Sammen om en bedre 
kommune» 

• rekruttere, beholde og videreutvikle dyktige 
medarbeidere

• lønnsstrategisk plan og lønnsforhandlinger
• løpende lønnsarbeid inkludert innberetninger, 

refusjoner og relevante statistikker
• HMS, inkludert IA, AMU og BHT og vernetjenes-

ten
• felles opplæringskontor for lærlinger med Kristi-

ansund kommune
• ivaretakelse av samarbeidet mellom partene i 

arbeidslivet

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

Utgiftene til hovedtillitsvalgte, hovedverneombudet, 
lærlingene og en andel av de kommunale fellesutgif-
tene er også på budsjettet til avdelingen. Avdelingen 
sørger også for inntekter til kommunen i størrelses-
orden omtrent 2,0 mill. kroner per år. Inntektene 
kommer fra ekstern fi nansiering av personalutvi-
klingstiltak.

Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018

 PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN

Hele 1.000

Brutto driftsutgifter 22 624    

Brutto driftsinntekter -3 061    

Inngående 19 563 19 986 20 291 20 291 20 291

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 163 89   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 260 164   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -50   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  144   

Økte inntekter kommunale foretak og økt overhead andre 
kommunale selskap  -19   

Økning overhead Molde Vann og Avløp KF  -23   

Utgående 19 986 20 291 20 291 20 291 20 291

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2015 - 2018
Forklaring og konsekvens av endring
Det er for tiden langt fl ere personalsaker enn nor-
malt. Håndtering av disse sakene vil kreve mye res-
sursbruk for personal- og organisasjonsavdelingen 
i 2015. Avdelingen har i tillegg ansvar for Lean-opp-
læring og utrulling i hele konsernet. Avdelingen har 
også ansvar for kommunens lederutviklingsprogram 

og gjennomføring av denne. Det er for tiden store 
endringer innen personal- og lønnssystemet, Visma 
HRM, og opplæring og implementering av disse gir 
en vesentlig pukkelkostnad.
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Fremtidige utfordringer
Det vil bli svært krevende å håndtere alle oppgavene 
avdelingen har. Flere av oppgavene er komplekse og 
krever faglig fordypning. Resultatet kan bli at enkelte 
oppgaver blir gjennomført sterkt forsinket. Det kan 
også gå utover utviklingsoppgaver. 

Om ikke avdelingen får jobbet tilstrekkelig på disse 
oppgavene kan det føre til økte utgifter og reduksjon 
i kvaliteten på tjenestene i hele organisasjonen. 

Kompetansehevingen som skjer i hele konsernet 
innen fagområdet personal- og lønnshåndtering er 
god og tilfredsstillende. 

En fremtidig utfordring er å beholde dyktige medar-
beidere på avdelingen. Kompleksiteten i avdelingens 
oppgaver og viktigheten av å kjenne organisasjonen 
godt, medfører at avdelingen er avhengig av dyktige 
og erfarne medarbeidere. Dette gjelder spesielt på 
personalområdet. 
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2015 - 2018
Kommunen har vedtatt at den skal ha en samlet øko-
nomifunksjon plassert i økonomiavdelingen. Dette 
stiller store krav til avdelingens samlede kompetanse 
og arbeidskapasitet. Avdelingen er inndelt i tre sek-
sjoner.

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

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

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

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

Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018

 ØKONOMIAVDELINGEN

Hele 1.000

BBrutto driftsutgifter 18 552    

Brutto driftsinntekter -6 902    

Inngående 11 650 12 139 11 925 11 925 11 925

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 233 133   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 256 174   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -77   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  39   

Generelle utgiftsreduksjoner  -57   

Innsparing regnskapsføring Vestnes  -300   

Regnskapsføring Tøndergård skole  -20   

Økte inntekter kommunale foretak og økt overhead andre 
kommunale selskap  -39   

Økning overhead parkering  -18   

Økning overhead Molde Vann og Avløp KF  -49   

Utgående 12 139 11 925 11 925 11 925 11 925

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2015 - 2018
Forklaring og konsekvens av endring
Den vesentlige rammeendringen i kommende 
planperiode skjer allerede i 2015 hvor avdelingens 
ramme reduseres med 0,3 mill. kroner. Dette er for-
skuttering av effektiviseringsgevinsten Molde kom-
mune forventes å få ved å overta regnskapsfunk-

sjonen for Vestnes kommune. Det kjøres for tiden 
et Lean-prosjekt ved avdelingen hvor bestillingen er 
å erstatte tre årsverk i Vestnes kommune med to 
årsverk i Molde kommune. Gevinsten skal deles likt 
mellom de to kommunene.

Fremtidige utfordringer
Som tidligere år vil avdelingens utfordringer i tiden 
som kommer være å opprettholde et solid fagmiljø 
innen alle de tre seksjonene både gjennom nyrekrut-
tering og vedlikehold av eksisterende kompetanse. 
Det vurderes for tiden om den kommunale skatte-
innkrevingen skal overføres til staten, noe som trolig 
blir avgjort i første halvår 2015. Avdelingen vurderer 

kontinuerlig effektiviseringsmuligheter som kan tas 
ut i økt produksjon og salg av tjenester. Resultatet av 
den forestående kommunereformen vil sannsynlig-
vis gi utfordringer for økonomiavdelingen.  
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2015 - 2018
Forklaring og konsekvens av endring 
I 2014 ble all virksomhet knyttet til utleie av idretts- 
og forsamlingslokaler samlet i kulturtjenesten, og 
informasjons- og serviceavdelingen har ikke lenger 
ansvar for utleie av rådhussalen. Skjenke- og serve-
ringssaker ble i 2014 overført fra drift og forvaltnings-
avdelingen til informasjons- og serviceavdelingen. 
Endringene er delvis kompensert for i rammen, 
men det er ikke tatt høyde for det merarbeidet som 
skjenke- og serveringssakene medfører. 

Avdelingen har gjennomført en betydelig beman-
ningsreduksjon de siste årene, og tilførsel av nye 
oppgaver uten økning i stillingsressurs bidrar til yt-

terligere belastning på medarbeiderne. God organi-
sering og kompetansedeling, tydelig prioritering og 
maksimal utnyttelse av ny teknologi må derfor ha 
fortsatt fokus i 2015. 

Det er innført et helt nytt telefonisystem i kommu-
nen. Det er fortsatt potensiale for å hente ut gevin-
ster av denne satsingen, noe som er helt essensielt 
for å sikre optimal drift av førstelinjen. 

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2015 - 2018
Informasjons- og serviceavdelingen har som hoved-
oppgave å drifte kommunens publikumskanaler. Det 
innbefatter daglig drift av førstelinjen, sentralbord 
og servicetorg, samt drift og utvikling av de digitale 
kanalene. 

Servicetorget veileder kommunens innbyggere om 
de fl este kommunale tjenester. Avdelingen tilbyr in-
formasjonsfaglig rådgivning internt i kommunen, og 
står for koordinering av ulike publikumsarrangement. 
Saksbehandling og administrative oppgaver knyttet 
til skjenke- og serveringsbevillinger er også tillagt 
avdelingen. 

Av oppgaver innen det digitale området kan nevnes 
drift og utvikling av kommunens internett- og intra-
nettsider, kommune-TV, planportal, produksjon og 
vedlikehold av elektroniske skjema, SMS-tjeneste, 
samt drift og overvåking av kommunens offi sielle 
kontoer i sosiale medier. Avdelingen er delaktig i 
en rekke digitaliseringsprosjekter i samarbeid med 
ROR-IKT og øvrige stabsavdelinger. 

Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018

 INFORMASJONS- OG SERVICEAVDELINGEN

Hele 1.000

Brutto driftsutgifter 4 818    

Brutto driftsinntekter -624    

Inngående 4 194 4 408 4 169 4 169 4 169

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 79 46   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 32 19   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -9   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  17   

Overføring utleie av rådhuset fra 1. jaunuar 2014 til 
kulturtjenesten 103    

Bevilgningsfunksjon skjenking fl yttes fra drifts- og forvaltnings-
avdelingen (negativ ramme)  -310   

Økte inntekter kommunale foretak og økt overhead andre 
kommunale selskap  -2   

Utgående 4 408 4 169 4 169 4 169 4 169

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Fremtidige utfordringer
Den digitale utviklingen går svært raskt, og avdelin-
gen må kontinuerlig vurdere nye kanaler, teknologi, 
metodikk og rutiner som kan bidra til å effektivisere 
intern og ekstern kommunikasjon. God rekruttering, 
samt å legge til rette for kontinuerlig forbedring, står 
sentralt i årene fremover.
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12.

SKOLE
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FFellesområde skole 8 292

Kvam skole 14 130

Sellanrå skole 24 336

Langmyra skole 30 694

Nordbyen skole 20 384

Kviltorp skole 30 688

Kleive oppvekstsenter 9 719

Bolsøya skole 6 638

Vågsetra barne- og ungdomsskole 18 600

Sekken oppvekstsenter 4 784

Bekkevoll ungdomsskole 32 256

Bergmo ungdomsskole 23 119

Skjevik barne- og ungdomsskole 18 714

Molde voksenopplæringssenter 8 657

Sum ramme skoleområdet 251 011

  2015 

Budsjett 2014 for skole

Befolkningsendring for aldersgruppen 6 - 15 år i planperioden

Skoleområdets andel av kommunens totale driftsbudsjett

Hele 1.000

20182015 2016 2017

13 55 24 26

500

1000

1500

2000

2500

2014 20182015 2016 2017

6 - 12 år

13 - 15 år

Endring fordelt på aldersgrupper:
barnetrinn og ungdomstrinn

Årsvekst i aldersgruppen 6 - 15 år

20,0 %
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Fellesområde skole 6 115 8 292 7 652 7 652 7 652

Kvam skole 14 370 14 130 14 130 14 130 14 130

Sellanrå skole 24 849 24 336 24 336 24 336 24 336

Langmyra skole 30 667 30 694 30 694 30 694 30 694

Nordbyen skole 21 092 20 384 20 384 20 384 20 384

Kviltorp skole 30 710 30 688 30 688 30 688 30 688

Kleive oppvekstsenter 10 737 9 719 9 719 9 719 9 719

Bolsøya skole 6 715 6 638 6 638 6 638 6 638

Vågsetra barne- og ungdomsskole 19 180 18 600 18 600 18 600 18 600

Sekken oppvekstsenter 4 681 4 784 4 784 4 784 4 784

Bekkevoll ungdomsskole 29 949 32 256 32 256 32 256 32 256

Bergmo ungdomsskole 21 012 23 119 23 119 23 119 23 119

Skjevik barne- og ungdomsskole 18 121 18 714 18 714 18 714 18 714

Sum ramme skoleområdet 238 198 242 354 241 714 241 714 241 714

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

 SKOLEOMRÅDET

Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 (samlet for skoleområdet) Hele 1.000

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2015 - 2018
Skoleområdet
Skoleområdet i Molde kommune består av: 
• 7 barneskoler 
• 2 ungdomsskoler 
• 3 kombinerte barne- og ungdomsskoler 
• Molde voksenopplæringssenter 

Grunnskole 
I grunnskolen i Molde 2014 er det om lag 233 peda-
gogårsverk. I tillegg er 18,2 årsverk knyttet opp til 
administrative og pedagogiske lederoppgaver. Videre 
har skolene, inkludert Tøndergård, 83,7 årsverk as-
sistenter i skole og SFO.

Fagseksjon
Fagområdet følges opp i samsvar med nasjonale 
føringer og lokale prioriteringer. Seksjonen skal være 
en aktiv medspiller for kvalitetsutvikling i grunnsko-
len og i samhandling med Molde voksenopplærings-
senter. Videre har seksjonen ansvar for oppfølging, 
rapportering og koordinering av overordnet planleg-
ging og ressursdisponering på området.  

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

Leksehjelp
Tilbudet om leksehjelp for 1. – 4. trinn ble iverksatt 
fra august 2010. Per 1. oktober 2014 deltar 560 
elever i ordningen, hovedsakelig fra 2. og 3. trinn. 
Opplæringsloven ble endret på dette punktet i juni 
2014 og kommunene kan nå organisere tilbudet på 
trinnene 1 - 10. Sak vil bli sendt til politisk behandling 
i januar/februar 2015.

Skolefritidsordning 
Skolefritidsordningen (SFO) skal gi elever i grunnsko-
len muligheter for positive aktiviteter på skolen i og 
utenom ordinær skoletid. Skolefritidsordningen er 
åpen for alle elever fra 1. - 4. trinn. Det skal legges 
til rette for funksjonshemmede elever fra 1. - 7. trinn. 
Totalt er det 48,8 årsverk knyttet til SFO. 
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Hele 1.000Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 (samlet for skoleområdet) 

Brutto driftsutgifter 275 518    

Brutto driftsinntekter -42 973    

Inngående 232 545 237 062 235 331 234 691 234 691

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 4 284 4 571   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 1 136 887   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -724   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  852   

Budsjett rev.1 k-sak 1/14 - for høy priskompensasjon 2014 -20    

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

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

Rammetrekk  -4 629   

Statsbudsjettet 2015 - valgfag 10. trinn, helårseffekt  473   

Statsbudsjettet 2015 - reversering kulturskoletilbud, helårseffekt  -521   

Statsbudsjettet 2015 - reversering frukt og grønt, helårseffekt  -742   

Statsbudsjettet 2015 - korrigering nye elever  -660 -490  

K-sak 94/14 - styrking av rammen for skole  5 000
Barnehage/oppvekstsenter     
Funksjonshemmede barn vår 2014 83 -83   

Tilskudd spesialpedagogisk hjelp vår 2014 32 -32   

Tildeling minoritetsspråklige 2014 7 -7   

Tilskudd spesialpedagogisk hjelp høst 2014 31 -31   

Økning i makspris av oppholdsbetaling barnehage 
(statsbudsjett 2015 kr. 100,-) til fellesområde barnehage  -8   

Økning i makspris av oppholdsbetaling barnehage 
(statsbudsjett 2015 kr. 100,-) til fellesområde barnehage  -40   

Budsjett rev.1 k-sak 1/14 - korr. trekk Ødegård barnehage 100    

Utgående 238 198 242 354 241 074 241 074 241 074

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Kommunestyret vedtok i sak 94/14 i møte 11. desember 
styrking av rammen for skole med
kr. 5.000.000,-.
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Sentrale måltall

Antall barn og årsverk per 1. oktober 2014

  Elever per trinn Årsverk 

Kvam skole 75 76  151 12,7 1,2 62 3,7

Sellanrå skole 166 152  318 25,5 3,5 135 7,1

Langmyra skole 248 202  450 32,5 4,5 151 11,4

Nordbyen skole 153 123  276 18,6 3,6 114 6,1

Kviltorp skole 231 177  408 28,7 4,8 184 11,0

Kleive oppvekstsenter 43 20  63 5,2 1,9 36 2,5

Bolsøya skole 45 29  74 6,5 1,6 28 1,9

Vågsetra barne- og ungdomsskole 95 74 89 258 19,5 2,2 51 2,1

Sekken oppvekstsenter 13 4 6 23 3,9  5 0,5

Bekkevoll ungdomsskole   445 445 39,5 3,1  

Bergmo ungdomsskole   314 314 24,9 2,2  

Skjevik barne- og ungdomsskole 67 52 94 213 16,1 2,6 48 2,6

Totalt 1 136 909 948 2 993 233,5 31,2 814 48,8

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

  Grunnskole SFO

  Molde Kommune Landet

Nøkkeltall KOSTRA 

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

Andel av 6 åringer som fortsetter i SFO andre året 89,8 98,4 100,0 95,5 95,0

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1. - 4. årstrinn 13,8 13,8 14,6 14,3 13,3

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5. - 7. årstrinn 13,6 13,7 13,4 14,0 12,9

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8. - 10. årstrinn 16,9 17,1 17,5 15,1 14,3

Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til 
videregående opplæring 99,1 99,4 98,8 97,9 98,0

  2011 2012 2013 gruppe 13 uten Oslo

  Molde Kommune Landet

Generelle undervisningsutgifter - indikatorer fra KOSTRA 2013

Samlet netto driftsutgifter til grunnskolesektoren, per innbygger 6 - 15 år   90 477   90 882   98 418 

Spesifi sert per funksjon:   
Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger 6 - 15 år   71 523   74 089   79 203 

Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per innbygger 6 - 9 år   4 494   2 717   3 571 

Netto driftsutgifter til skolelokaler, per innbygger 6 - 15 år    16 072   14 389   15 829 

Netto driftsutgifter til skoleskyss, per innbygger 6 - 15 år   1 128   1 320   1 975 

   gruppe 13 uten Oslo

KOSTRA-tallene viser at Molde kommune har nesten 
like store netto driftsutgifter til grunnskolesektoren 
samlet som kommunegruppe 13. Spesifi sering av 
tallene viser at Molde kommune bruker kr. 2.566,- 
mindre per 6 - 15 åring til grunnskoleundervisning 
enn kommunegruppe 13. Tilsvarende har Molde 
kommune lavere utgifter til skoleskyss.

Samtidig bruker Molde kommune mer på SFO og 
til skolelokaler. Her ligger også Molde kommune 
over landsgjennomsnittet. Tallene for SFO indikere 
at Molde kommune har høyere driftsutgifter og/el-
ler lavere priser. Høyere utgifter til skolelokaler har 
sammenheng med siste års investeringer i Molde 
kommune.

Konserntall for Molde kommune er her korrigert slik at kun kommunens egenandel til Tøndergård skole er med.   
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2015 - 2018
Molde kommune har vesentlige utfordringer på 
grunnskoleområdet knyttet til:
• basis- og spesialundervisningsressurs
• tilrettelegging for minoritetsspråklige elever
• kompetanseutvikling for tilsatt personale
• nye nasjonale og lokale tiltak på prioriterte om-

råder

Basis- og spesialundervisningsressurs
Basisressurs
Antall elever i grunnskolen i Molde kommune har 
vært synkende fra 2009 og fram til 2013, men prog-
nosene som er hentet ut fra KOMmunenes Plan- og 
AnalyseSystem (kompas.no) viser at en nå har nådd 
en bunn før elevtallet vil stige fram mot 2025.

Ulike indikatorer fra KOSTRA og Grunnskolens 
informasjonssystem(GSI) viser at Molde kommune 
har en effektiv ressursbruk på skoleområdet. Fortsatt 
har området vesentlige behov innen spesialunder-
visning. Spesielt utfordrende er det å tilrettelegge 
god oppfølging av elever som har vansker opp mot 
psykiatri, rus og skolevegring. Denne elevgruppen 
fordrer tett oppfølging fra kontaktlærere, rådgivere 
og administrasjon. Det tverrfaglige samarbeidet 
innad i kommunen og mot eksterne instanser er 
avgjørende, men også ressurskrevende. 

Skoleområdet skal følge opp nye nasjonale tiltak i 
grunnopplæringen i den kommende perioden, noe 
som vil kreve økte ressurser. Det mest omfattende 
utviklingsarbeidet per i dag er videreutvikling av til-
budet på ungdomstrinnet. Her vil det være behov for 
ressurser utover det som blir overført fra staten.

Skoleåret 2014/2015 har Molde kommune omtrent 
samme elevtall som forrige skoleår; knappe 3.000 
elever og 136 klasser. I tillegg kommer 18 elever 
ved Tøndergård skole og ressurssenter og 16 foster-
hjemsplasserte elever i andre kommune. Kartlegging 
av behov for spesialundervisning ved skolene våren 
2014 viste et tilsvarende behov som de siste årene. 

I driftsåret 2014 fullfører området den generelle 
reduksjonen i pedagogressurs på 15 årsverk som 
ble vedtatt av kommunestyrer i desember 2012 (9,8 
mill. kroner). Antall elever fra Molde kommune ved 
Molde friskole øker. For 2015 medfører dette et trekk 
i kommunens rammeoverføring på 2,0 mill. kroner. 
Skoleområdets ramme for 2015 blir redusert med 
knappe 0,7 mill. kroner. Dette er basert på nedgan-
gen i elever i den kommunale grunnskolen. Trekket 
får en innvirkning på skolenes driftssituasjon, siden 
klassetallet ikke blir påvirket av nedgangen i elevtal-
let. 

Fordeling av rammene for skoleåret 2014/2015 i mai 
viste et negativt avvik mellom disponibel ramme 
og modellramme på 13,9 mill. kroner. Avviket kan 
forklares med samlet effekt av reduksjon i pedago-

gramme, bortfall av vikarressurspott, fl ere elever ved 
Molde friskole, økte utgifter som følge av fl ere elever 
ved Tøndergård skole, videreføring av ramme for 
spesialundervisning, delvis videreføring av rammen 
for grunnleggende norsk og effekt av rammetrekket 
for styrking IKT på 2,1 mill. kroner. For å balansere 
samlet ramme ble det foretatt et generelt trekk på 
6,8 pst. i den enkelte skole sin ramme. 

Rammetrekket på 4,6 mill. kroner ble ikke tatt med 
i omfordeling av skolenes rammer for skoleåret 
2014/2015. Men antatt trekk for elever ved Molde 
friskole ble innarbeidet med 3,0 mill. kroner, nå redu-
sert til knappe 0,7 mill. kroner. Det betyr at det ligger 
et trekk på 2,3 mill. kroner som må omfordeles for 
skoleåret 2015/2016 med virkning i 2015. Med andre 
ord må utgiftene reduseres med 2,3 mill. kroner fra 
august til desember 2015. 

Tallmaterialet (GSI) fra skolene per 1. oktober 2014 
viser at skolene inneværende skoleår har prioritert å 
opprettholde undervisningsressursen i størst mulig 
grad. Samtidig er det en reduksjon i ressursbruk inn 
mot andre oppgaver, utviklings- samarbeidsoppga-
ver er redusert med ett pedagogårsverk. På sikte 
kan dette få konsekvenser for kvalitet og nødvendig 
systemarbeid på området.

Indikatorer viser at selv om elevtallet er gått ned 
de senere årene, har ressursene gått enda mer 
ned. Det er verdt å minne om at skoleområdet har 
hatt timetallsøkning, som nye valgfag og endring i 
avtaleverket som økt tidsressurspott fra 1. august 
2012. Dette tiltaket alene utgjør en økning på ca. 100 
pedagogtimer per uke.

En nasjonal indikator i forhold til ressursramme er 
gruppestørrelse.

Gruppestørrelse er antall elevtimer delt på antall undervisningstimer der 
alle spesialpedagogoiske- og norsk 2 timer er tatt ut.
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Molde kommune Møre og Romsdal fylke
Kommunegruppe 13 Nasjonalt

Oversikt gruppestørrelse 1. - 10. trinn
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Tall hentet fra GSI

Indikatoren viser at gruppestørrelsen i ordinær 
undervisning i Molde kommune har økt fra 2010 
til 2013, men den i tilsvarende periode har hatt en 
nedgang i kommunegruppe 13. Lærertettheten i ordi-
nær undervisning er lavere i Molde kommune enn i 
sammenlignbare kommuner. Dette har også sam-
menheng med at andel timer spesialundervisning av 
antall lærertimer totalt har økt de siste årene. I 2013 
var andelen 20 pst.   
 
Spesialundervisning
Skoleområdet har under oppfølging vedtatt plan 
for tilpasset opplæring, «Plass til Alle». På litt len-
gre sikt forventes effekt av planen ved at skolene 
i større grad makter å tilrettelegge for fl ere elever i 
den ordinære opplæringen, og gjennom det få ned 
behovet for spesialundervisning. I en overgangspe-
riode vurderes behovet for spesialundervisningstiltak 
å være like omfattende som nå. Mange ting tyder 
også på at skoleområdet for tiden har en opphopning 
av spesielle utfordringer i elevgruppen. Situasjonen 
som avtegner seg per i dag er urovekkende. 

Per 1. oktober 2014 har skolene 252 elever med 
vedtak om spesialundervisning. Det er en økning 
i elever med behov for assistent. For barn under 
opplæringspliktig alder er utviklingen positiv, med en 
reduksjon på 9 barn siste år. Molde kommune ligger 

nå over landsgjennomsnittet for omfang av spesial-
undervisning med 9,2 pst. av elevene i 2013.

For skoleåret 2014/2015 ble det lagt ut 761 uketimer 
til spesialundervisning. Skolene signaliserte et behov 
for pedagogressurser utover denne ramme på 217 
uketimer. Det ble meldte et behov på 48,68 assis-
tentårsverk, mens det ble lagt ut 26,38 årsverk. 

Molde kommune har høsten 2014 16 elever i ek-
sterne fosterhjem, det er en økning med én elev fra 
forrige skoleår. Flertallet av disse elevene har vedtak 
om spesialundervisning. Den gjennomgående utvik-
lingen de siste årene er at tilbudet for aktuelle elever 
har blitt mer omfattende grunnet fl ere og sammen-
satte vansker. Merforbruket på dette området var på 
0,4 mill. kroner i 2013. 

Nye økonomiske utfordringer
Økt elevtall ved Tøndergård tilsier at det er fl ere 
elever som får opplæring ved en annen skole enn 
sin nærskole. Kommunen må dekke utgifter til skyss 
for disse elvene fullt ut. Flere av elevene må også ha 
følge. I tillegg øker utgiftene til skyss for de elev-
ene som får opplæring på grunnskolens område ved 
Molde voksenopplæringssenter. Samlet får skoleom-
rådet økte skyssutgifter på 0,1 mill. kroner i 2015.

Skoleområdet har en ramme for skolesvømming på 
0,3 mill. kroner i 2014. Tiltaket for 4. trinn ble iverk-
satt høsten 2014 etter ny modell. Eget team med fi re 
pedagoger med kompetanse og interesse for feltet, 
har ansvar for opplæringen av alle elvene i grunnsko-
len. Det blir to perioder med opplæring i skoleåret, 
høst og etterjulsvinter, for 4. og 7. trinn. Med iverk-
setting først fra høsten 2014 har en hatt ramme for 
oppfølging av undervisningsressurs og skyssutgifter. 
Økte skyssutgifter for elevkjøring fra Kleive, Skjevik, 
Vågsetra og Bolsøya skoler vil gi økte utgifter på 
drøye 0,1 mill. kroner per år.  

Utvidet fagtilbud på ungdomstrinnet, valgfag og 
arbeidslivsfag fra høsten 2015, utløser nye utgifter. 

Eksempelvis så utløser valgfaget fysisk aktivitet og 
helse ved Bekkevoll ungdomsskole behov for utvidet 
halltid på 0,2 mill. kroner per år.

Tilrettelegging for minoritetsspråklige elever
Behovet på dette området øker raskere enn forut-
satt. Dette gjelder både for elever som kommer som 
fl yktninger og barn av arbeidsinnvandrere. Per 1. 
oktober 2014 har kommunen 174 elever i grunnsko-
len som har enkeltvedtak om grunnleggende norsk. 
I innføringsklassene er det 28 elever ved Bekkevoll 
ungdomsskole, 35 elever ved Sellanrå skole og 8 
elever ved Langmyra skole. I tillegg til rammen som 
er lagt til skolene for samordning og administrasjon 
av ordning, 0,8 mill. kroner, har kommunen avsatt en 

Elever med spesialundervisning 208 224 226 262 245 252

Elever med assistent 134 128 157 181 176 183

Barn under opplæringspliktig alder 28 23 28 35 31 22

Fosterhjemsplasserte 15 16 15 12 15 16

Tøndergård skole 10 13 12 11 11 18

Sum 395 404 438 501 478 491

  2009 2010 2011 2012 2013 2014

Spesialundervisning
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driftsramme på 3,9 mill. kroner. Dette er midler som 
dekkes av integreringstilskuddet fra IMDi. For vårse-
mesteret 2014 fi kk skolene dekket sine utgifter etter 
vedtatt modell med 2,5 mill. kroner. En videreføring 
av driften i høstsemesteret, vil medføre et behov 
for styrking på 0,5 mill. kroner. Behovet for kompe-
tanse for oppfølging av minoritetsspråklige elever er 
økende i moldeskolen.

Ramme for videreutdanning og etterutdanning
For skoleåret 2014/2015 har Molde kommune gitt 
tilsagn om syv deltakere i videreutdanning i den 
nasjonale strategien i fagene matematikk, norsk og 
engelsk. Dette er i samsvar med den nasjonalt defi -
nerte rammen for kompensasjon (dekning med 70-
60 pst. av frikjøpsutgiftene). I tillegg har kvalitetsplan 
for grunnopplæringen i Molde kommune, skissert en 
strategi for kompetanseutvikling i skolen gjennom 
nettverksbygging internt og mellom skolene. Det er 
ønskelig med en videreføring av tiltaket på minimum 
samme nivå. Årskostnad for syv deltakere vil bli 0,6 
mill. kroner. Nye rammevilkår fra staten gjennom 
«Lærerløftet» kan legge føringer for antall deltakere.

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

Grunnleggende ferdigheter, tilpasset opplæring, 
læringsmiljø, tverrfaglig samarbeid, vurdering og 
lokalt læreplanarbeid er felles satsingsområder i 
moldeskolen. Lesing og regning i alle fag skal ha 
et spesielt fokus. Likedan vil vurdering for læring 
og lokalt læreplanarbeid bli vektlagt gjennom felles 
nettverksstruktur.

I tillegg, og som en del av gjennomgående tema, 
skal skoleområdet vektlegge følgende arbeidsområ-
der:

Ungdomstrinnet (Stortingsmelding nr. 22 Motivasjon - 
Mestring – Muligheter 2010-2011)
Fra høsten 2015 skal det iverksettes et regionalt 
utviklingsarbeid over halvannet år, der syv kommu-
ner i Romsdal skal få veiledning og faglig oppfølging 
fra høgskolen i Volda og regional utviklingsveile-
der, fi nansiert av staten. Det skal gjennomføres et 
skolebasert program i læringsledelse og forsterket 
lesesatsing med særlig vekt på gutter. Skoleområdet 
ser for seg at kommunen må tilrettelegge for et om-
fattende endrings- og utviklingsarbeid på ungdoms-
trinnet i de kommende årene.   

Arbeidslivsfag blir et nytt tilbud fra skoleåret 
2015/2016. Kunnskapsdepartementet har bestemt 
at arbeidslivsfag skal bli et permanent fag i fag- og 
timefordelingen på ungdomstrinnet. Skolene vil da 
kunne velge å tilby arbeidslivsfag som et alternativ 
til fremmedspråk eller språklig fordypning. Utdan-
ningsdirektoratet skal i forkant revidere læreplanen 
og veiledningen for arbeidslivsfag.

Veiledning av nyutdannede pedagoger
I 2009 ble det inngått en intensjonsavtale mellom 
KS og Kunnskapsdepartementet på dette området. 
Dette vil være et sentralt tiltak i en rekrutterings-
sammenheng. Målet er en tilnærmet lik modell 
ved alle skoler. Gjennom «Lærerløftet» fremlagt av 
nåværende regjeringen, er det uttrykt en klar forvent-
ning om at skoleeier har en strategi for veiledning av 
nyutdannede lærere. Dette arbeidet bør styrkes og 
videreutvikles i moldeskolen.

Kultur og nærmiljø (Veøy)
I perioden 1998 - 1999 utarbeidet Den norske kirke 
og Romsdalmuseet et opplegg for en temadag for 6. 
trinn på Veøy. Etter drøftinger med berørte parter øn-
sket kommunen i samarbeid med Den norske kirke 
og Romsdalsmuseet å videreutvikle dette tiltaket 
til en felles kultur- og nærmiljødag for alle 6. klasser 
i kommunen. Utgiftene, hovedsakelig til skyss, vil 
være 0,1 mill. kroner per år. 

Læremidler/IKT
Ved innføring av Kunnskapsløftet i 2006 ble fornying 
av læremidler prioritert, men dette er nå snart ti år 
siden. Opplæringsloven stiller krav om at eleven skal 
ha nødvendig utstyr, inventar og læremidler samt 
tilgang på skolebibliotek jf. opplæringsloven §§ 9-2, 
9-3, 9-4.  

Fra skoleåret 2013/2014 har skoleområdet fått 
reviderte læreplaner i fagene engelsk, matematikk, 
naturfag, norsk og samfunnsfag. Dette er sentrale 
og gjennomgående fag hvor det er spesielt viktig 
at skolene har oppdaterte læremidler. Stramme 
driftsrammer vanskeliggjør nødvending innkjøp, og 
skolene får ikke fornyet nødvendige læremidler i 
tilstrekkelig grad. 

Skolene har et fortløpende behov for innkjøp av 
pc og pc-utstyr. Av større fremtidige prosjekter er 
det først og fremst nytt skoleadministrativt system 
(SAS) og Feide som medfører betydelige utgifter. 
Systemet som brukes i dag er WIS, men dette vil 
ikke imøtekomme kravene området står overfor i 
fremtiden. Feide-løsning kan bli valgt på grunnlag 
av en felles satsing innen ROR-kommunene. Det er 
også utfordringer i forhold til drift av felles systemer 
som VOKAL og Fronter, og vedlikehold og utvidelse 
av disse.
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De siste årene har skoleområdet fått fl ere nye tiltak 
i skolen som er nasjonalt initiert, men ikke fullt ut 
fi nansiert, slik som nye valgfag på ungdomstrinnet, 
jf. arbeidslivsfag fra høsten 2015. Videre har det 
kommet endringer i avtale- og regelverk som økt 
tidsressurspott, og forskriftsendringer om økt doku-
mentasjonskrav. Ved fl ere av tiltakene og endringer 
i rammevilkår forutsettes det at kommunene følger 
opp uten eller med delvis kompensasjon for ekstra 
utgifter.  

Prioriterte arbeidsfelt i kommende periode
• Kompetanseutvikling på feltene vurdering og 

lokalt læreplanarbeid.
• Videreutvikle nettverksarbeidet på prioriterte om-

råder: grunnleggende ferdigheter kroppsøving, 
tilpasset opplæring og psykisk helse.

• Videreutvikling av individuelle opplæringsplaner 
(IOP) og system for oppfølging og evaluering av 
måloppnåelse.

• Utarbeiding av strategiplan for IKT i moldeskolen 
2015 - 2019.

• Ungdomstrinnet, oppfølging av nasjonal og 
regional satsing 2015-2017.

• Deltagelse i nasjonal strategi for etter- og 
videreutdanning, kvalitet for læring med inntil 
syv deltagere, der matematikkfaget skal særlig 
prioriteres.

Utfordringer for balansering av rammetrekk på 4,6 mill. 
kroner i 2015
Skoleåret 2014/2015 har Molde kommune tilnærmet 
likt elevtall som forrige år, og likt antall. I tillegg kom-
mer 18 elever ved Tøndergård skole og ressurssenter 
og 16 fosterhjemsplasserte elever i andre kommune. 

GSI-tallene per 1. oktober 2014 viser at skolene har 
prioritert å opprettholde rammen for undervisnings-
tilbudet. Pedagogrammen er økt med 1,5 årsverk, 

mens assistentrammen er redusert med 8,8 årsverk. 
Videre har skolene redusert pedagogressursen til 
andre tiltak som utviklingsarbeid med ett årsverk. 

I GSI-tallene ligger også pedagogressurser for 
oppfølging av innføringsklassene ved Bekkevoll, 
Sellanrå og Langmyra skoler. Det siste året har res-
sursbehovet på dette feltet økt grunnet oppfølging av 
fl ere elever. I tillegg kommer rammen som blir brukt 
ved Skjevik barne- og ungdomsskole for oppfølging 
av elever med asylstatus. Samlet utgjør dette 7,5 
pedagogårsverk per oktober 2014. For 2015 vil ikke 
kommunen ha elever med asylstatus.   

Tertialrapporten per 31. august viste et merforbruk 
på 2,2 mill. kroner ved skolene, noe som utgjør 3,3 
pedagogårsverk. Rammetrekket på 4,6 mill. kroner 
utgjør 7 lærerstillinger eller 10 assistentstillinger. 
Samlet sett må skolene redusere sin aktivitet i 2015 
med 10,5 pedagogstillinger for å komme på ramme. 
Dette blir ekstra krevende siden området samtidig 
har behov for økte rammer eller omprioriteringer 
for oppfølging av fl ere elever ved Tøndergård skole 
og ressurssenter, økt badeskyss, utvidet behov for 
halleie, økt ramme for videreutdanning ved even-
tuell videreføring på samme nivå, nytt fag på ung-
domstrinnet fra høsten 2015 (arbeidslivsfaget) og et 
vedvarende behov for oppdatering av læremidler og 
IKT-utstyr.

For 2015 blir situasjonen for skolene krevende. Siden 
skolene de to siste årene har redusert det generelle 
timetallet, samtidig som de i stor grad har forsøkt 
å skjerme ressursene til spesialundervisning, blir 
elevgruppene i den ordinære undervisningen større. 
Kvaliteten på opplæringstilbudet i skolene må tilpas-
ses gjennom reduksjon i personalressursen, pedago-
ger og assistenter.

Fremtidige utfordringer

Uteområder ved skolene
Det blir igangsatt et arbeid mellom skoleområdet, 
plan- og utviklingsavdelingen og Molde Eiendom KF 
om utarbeidelse av felles retningslinjer for skolene 
sine uteområder. For nødvendig opprusting og tilret-
telegging er det behov for en viss økonomisk ramme 
for nødvendige tiltak.
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Hele 1.000
Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 Fellesområdet skole

Brutto driftsutgifter 25 232    

Brutto driftsinntekter -24 528    

Inngående 704 6 113 3 290 2 650 2 650

Brutto driftsutgifter 25 232    

Brutto driftsinntekter -24 528    

Inngående 704 6 115 8 292 7 652 7 652

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 53 31   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 2    

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -584   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  638   

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

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

Tildeling til skoler med ekstra utfordringer vår 2014 -470 470   

Ekstra utfordringer høst 2014 -892 892   

Ekstratildeling - nye behov høsten 2014 -534 534   

Fordeling av nedtrekk pedagogressurs - vår  2 644    

Omfordeling skole - skoleåret 2014/2015 2 326 3 727   

Budsjett rev.1 k-sak 1/14  - for høy priskompensasjon 2014 -20    

Rammetrekk  -4 629   

Statsbudsjettet 2015 - valgfag 10. trinn, helårseffekt  473   

Statsbudsjettet 2015 - reversering kulturskoletilbud, helårseffekt  -521   

Statsbudsjettet 2015 - reversering frukt og grønt, helårseffekt  -742   

Statsbudsjettet 2015 - korrigering nye elever i statlige 
og private skoler (6 nye i 2016)”  -660 -490  

K-sak 63/14 - streiketrekk 2014 - fra den enkelte skole for 
dekning av merforbruk 2 302 -2 302   

K-sak 94/14 - styrking av rammen for skole  5 000   

Utgående 6 115 8 292 7 652 7 652 7 652

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 Kvam skole

Brutto driftsutgifter 14 901    

Brutto driftsinntekter -320    

Inngående 14 581 14 370 14 130 14 130 14 130

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 204 210   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 94 75   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -1   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  21   

Ekstra utfordringer høst 2014 27 -27   

Fordeling av nedtrekk pedagogressurs - vår  -166    

Omfordeling skole - skoleåret 2014/2015 -370 -518   

Utgående 14 370 14 130 14 130 14 130 14 130

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Hele 1.000

Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018

Brutto driftsutgifter 28 225    

Brutto driftsinntekter -3 116    

Inngående 25 109 24 849 24 336 24 336 24 336

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 324 465   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 113 85   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -1   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  18   

Ekstra utfordringer høst 2014 110 -110   

Ekstratildeling - nye behov høsten 2014 100 -100   

Fordeling av nedtrekk pedagogressurs - vår  -286    

Omfordeling skole - skoleåret 2014/2015 -621 -870   

Utgående 24 849 24 336 24 336 24 336 24 336

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Sellanrå skole

Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 Langmyra skole

Brutto driftsutgifter 32 023    

Brutto driftsinntekter -1 977    

Inngående 30 046 30 667 30 694 30 694 30 694

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 530 614   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 153 121   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -16   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  24   

Tildeling ekstra utfordringer vår 2014 150 -150   

Ekstra utfordringer høst 2014 86 -86   

Ekstratildeling - nye behov høsten 2014 164 -164   

Fordeling av nedtrekk pedagogressurs - vår  -343    

Omfordeling skole - skoleåret 2014/2015 -119 -316   

Utgående 30 667 30 694 30 694 30 694 30 694

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
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Nordbyen skoleRamme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018

Brutto driftsutgifter 22 240    

Brutto driftsinntekter -1 190    

Inngående 21 050 21 092 20 384 20 384 20 384

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 419 253   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 99 78   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -1   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  20   

Tildeling ekstra utfordringer vår 2014 60 -60   

Ekstra utfordringer høst 2014 146 -146   

Ekstratildeling - nye behov høsten 2014 72 -72   

Fordeling av nedtrekk pedagogressurs - vår  -240    

Omfordeling skole - skoleåret 2014/2015 -514 -780   

Utgående 21 092 20 384 20 384 20 384 20 384

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 Kviltorp skole

Brutto driftsutgifter 31 040    

Brutto driftsinntekter -1 090    

Inngående 29 950 30 710 30 688 30 688 30 688

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 645 648   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 107 82   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  23   

Tildeling ekstra utfordringer vår 2014 100 -100   

Ekstra utfordringer høst 2014 360 -360   

Fordeling av nedtrekk pedagogressurs - vår  -341    

Omfordeling skole - skoleåret 2014/2015 -111 -315   

Utgående 30 710 30 688 30 688 30 688 30 688

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 Kleive oppvekstsenter

Hele 1.000

Brutto driftsutgifter 12 755    

Brutto driftsinntekter -1 794    

Inngående 10 961 10 737 9 719 9 719 9 719

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 204 156   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 76 60   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -33   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  9   

Funksjonshemmede barn vår 2014 83 -83   

Tilskudd spesialpedagogisk hjelp vår 2014 32 -32   

Tildeling minoritetsspråklige 2014 7 -7   

Ekstra utfordringer høst 2014 55 -55   

Fordeling av nedtrekk pedagogressurs - vår  -125    

Omfordeling skole - skoleåret 2014/2015 -687 -962   

Budsjett rev.1 k-sak 1/14  - korr. trekk Ødegård barnehage 100    

Tilskudd spesialpedagogisk hjelp høst 2014 barnehage 31 -31   

Økning i makspris på oppholdsbetaling barnehage 
(statsbudsjett 2015 kr. 100,-) til fellesområde barnehage  -40   

Utgående 10 737 9 719 9 719 9 719 9 719

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Bolsøya skoleRamme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018
Hele 1.000

Brutto driftsutgifter 6 829    

Brutto driftsinntekter -175    

Inngående 6 654 6 715 6 638 6 638 6 638

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 72 74   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 55 39   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  13   

Ekstratildeling - nye behov høsten 2014 90 -90   

Fordeling av nedtrekk pedagogressurs - vår  -76    

Omfordeling skole - skoleåret 2014/2015 -80 -113   

Utgående 6 715 6 638 6 638 6 638 6 638

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 Vågsetra barne- og ungdomsskole
Hele 1.000

Brutto driftsutgifter 19 999    

Brutto driftsinntekter -570    

Inngående 19 429 19 180 18 600 18 600 18 600

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 252 294   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 67 57   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -6   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  17   

Tildeling ekstra utfordringer vår 2014 160 -160   

Ekstra utfordringer høst 2014 108 -108   

Fordeling av nedtrekk pedagogressurs - vår  -222    

Omfordeling skole - skoleåret 2014/2015 -495 -793   

K-sak 63/14 - streiketrekk 2014 - til fellesområde skole for 

dekning av merforbruk -119 119   

Utgående 19 180 18 600 18 600 18 600 18 600

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 Sekken oppvekstsenter

Brutto driftsutgifter 4 923    

Brutto driftsinntekter -290    

Inngående 4 633 4 681 4 784 4 784 4 784

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 59 72   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 31 21   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -4   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  7   

Fordeling av nedtrekk pedagogressurs - vår  -53    

Omfordeling skole - skoleåret 2014/2015 11 15   

Økning i makspris på oppholdsbetaling barnehage 
(statsbudsjett 2015 kr. 100,-) til fellesområde barnehage  -8   

Utgående 4 681 4 784 4 784 4 784 4 784

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
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Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 Bekkevoll ungdomsskole

Brutto driftsutgifter 34 130    

Brutto driftsinntekter -3 513    

Inngående 30 617 29 949 32 256 32 256 32 256

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 591 750   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 120 93   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -24   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  23   

Fordeling av nedtrekk pedagogressurs - vår  -349    

Omfordeling skole - skoleåret 2014/2015 181 254   

K-sak 63/14 - streiketrekk 2014 - til fellesområde skole 
for dekning av merforbruk -1 211 1 211   

Utgående 29 949 32 256 32 256 32 256 32 256

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 Bergmo ungdomsskole
Hele 1.000

Brutto driftsutgifter 23 967    

Brutto driftsinntekter -2 936    

Inngående 21 031 21 012 23 119 23 119 23 119

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 602 648   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 127 103   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -52   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  22   

Fordeling av nedtrekk pedagogressurs - vår  -240    

Omfordeling skole - skoleåret 2014/2015 366 512   

K-sak 63/14 - streiketrekk 2014 - til fellesområde skole for 
dekning av merforbruk -874 874   

Utgående 21 012 23 119 23 119 23 119 23 119

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
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Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 Skjevik barne- og ungdomsskole
Hele 1.000

Brutto driftsutgifter 19 254    

Brutto driftsinntekter -1 474    

Inngående 17 780 18 121 18 714 18 714 18 714

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 329 356   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 92 73   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -2   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  17   

Ekstratildeling - nye behov høsten 2014 108 -108   

Fordeling av nedtrekk pedagogressurs - vår  -203    

Omfordeling skole - skoleåret 2014/2015 113 159   

K-sak 63/14 - streiketrekk 2014 - til fellesområde skole for 
dekning av merforbruk -98 98   

Utgående 18 121 18 714 18 714 18 714 18 714

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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 MOLDE VOKSENOPPLÆRINGSSENTER

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2015 - 2018
Molde voksenopplæringssenter har i oppgave å drive 
all kommunal voksenopplæring. Dette innebærer 
grunnskoleopplæring og spesialundervisning, samt 
norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne 
innvandrere.

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

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

Grunnskoleopplæring for voksne
Eksamensrettet grunnskoleopplæring
Grunnskoleopplæring for fl yktninger, som er en del 
av introduksjonsprogrammet, er myntet på fl yktnin-
ger som har lite grunnskoleutdanning fra hjemlandet 
eller som ikke har kompetanse nok til å komme seg 
videre i et utdanningsløp i videregående skole. Tilta-
kene omfatter fagene matematikk, norsk, samfunns-
fag, naturfag og engelsk. 

Opplæring i grunnleggende ferdigheter
Molde voksenopplæringssenter er med i to utvi-
klingsprosjekt ved hjelp av prosjektmidler fra VOX og 
IMDi. Det gis opplæring i grunnleggende ferdigheter 
innen lesing, skriving, muntlige ferdigheter, regnefer-
digheter og IKT. Opplæringa er tett knyttet opp mot 
kantinearbeid og annet praktisk arbeid. Slik opplæ-
ring kan gis til alle grupper av elever som har man-
gelfulle ferdigheter på disse områdene. Dette er fra 
myndighetenes side defi nert som et satsingsområde 
innen voksnes læring og er et svært viktig grunnlag 

for at voksne, med svake ferdigheter eller lite skole-
gang, skal ha større muligheter til å lykkes i videre 
skolegang eller arbeid. Det er en kritisk suksessfak-
tor for å hindre frafall fra videregående skole og for 
å gjøre inngangen til arbeidslivet lettere for disse 
gruppene. Gjennom enhetens fokus på praksisnær 
opplæring er det mulig å lykkes enda bedre med 
integrering av fl yktninger med lite skolebakgrunn.

Spesialundervisning på grunnskolens område
Opplæringslova § 4A.2 gir rett til spesialundervis-
ning for voksne som ikke får eller kan få tilstrekkelig 
utbytte av den ordinære opplæringen, eller som tren-
ger det for å opprettholde grunnleggende ferdighe-
ter. Spesialundervisning gis til svært ulike grupper. 
Det gis rehabiliterende opplæring etter sjukdom eller 
ulykke, for eksempel slagrammede eller trafi kkskad-
de personer, samt spesielt tilrettelagt opplæring til 
personer med psykisk utviklingshemming, psykiske 
lidelser eller spesifi kke lærevansker. All opplæring er 
basert på sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psyko-
logisk tjeneste.  

Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Molde voksenopplæringssenter skal ha et tilbud til 
alle innvandrere som henvender seg til senteret. 
Elever med rett og plikt til opplæring blir tilskrevet 
og gitt tilbud innen tidsfristen som er satt i lov og 
forskrift. For elever med rett og plikt bosatt i andre 
kommuner, må bosettingskommunen gi tillatelse 
til at opplæring tas i annen kommune. Norskkurs 
for arbeidsinnvandrere må kjøpes personlig eller av 
bedriften. I snitt er det ca. 300 elever til enhver tid 
i opplæring. Det totale tallet på årsbasis er på ca. 
500 elever. Kurs tilbys både på dag-, ettermiddag- og 
kveldstid. 

Hele 1.000

Brutto driftsutgifter 30 011    

Brutto driftsinntekter -21 678    

Inngående 8 333 8 505 8 657 8 657 8 657

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 122 181   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 50 39   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -35   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  135   

Rammetrekk  -168   

Utgående 8 505 8 657 8 657 8 657 8 657

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2015 - 2018
Forklaring og konsekvens av endring
Molde voksenopplæring har fått trekk i rammen fl ere 
år på rad, samlet 1,4 mill. kroner siden 2009. Med 
stadig økning i oppgavene, både på grunnskoleopp-
læring, spesialundervisning og norskopplæring, på 
grunn av økende bosetting av fl yktninger, har sente-
rets utgifter til lønn og drift, blant annet husleie, økt 
markant. Noe av dette kan tas inn gjennom pris-
justering av tjenestene, men ikke på langt nær alt. 
Etterspørselen etter kurs vil gå ned om prisen blir for 
høy, og det vil i neste omgang gå ut over senterets 
inntekter. 

På spesialundervisning er det klart at innstramming 
i antall årsverk gjør at fagmiljøet blir mindre og mer 
sårbart. Færre lærere skal dekke fl ere helt ulike 
områder på dette feltet. Det er krevende at senteret 
faglig skal være i teten i regionen, samtidig som 
antall ansatte reduseres. Skal kommunen ha et godt 
produkt å selge, må kvaliteten på produktet opprett-
holdes. Reduksjonen i vedtak spesialundervisning er 
utfordrene.

Fremtidige utfordringer
Det er et uttalt mål at Molde voksenopplæringssen-
ter skal være en pådriver på voksenopplæringsfeltet 
i regionen. Senteret ivaretar denne oppgaven både 
gjennom samarbeid med kommunene i regionen og 
gjennom å ha et stort fokus på faglig utvikling.

Molde voksenopplæringssenter har et pilotpro-
sjekt som skal utvikle gode opplæringstilbud innen 
grunnleggende ferdigheter for voksne. Dette er et 
nasjonalt satsingsområde. Etter loven har alle som 
har mangelfulle ferdigheter på disse områdene, rett 
til slik opplæring. Målsettinga er at tilbudet skal bli 
mer synlig og tilgjengelig for innbyggere. Dette gir 
utvikling av kompetanse i kommunen, men krever 
også prioritering av ressurser over tid.

En stor andel av nyankomne fl yktninger har verken 
grunnskole eller videregående skole. Spesielt tren-
ges en satsing for mange av de yngre voksne fl ykt-
ningene, slik at de får en god start og blir produktive 
samfunnsborgere. Dette krever at senteret har økt 
kompetanse og økte ressurser på dette området i 
årene fremover. Senteret har hatt en sterk økning i 
elever som får grunnskoleopplæring det siste året. 

Med signaler fra myndighetene om økt samarbeid 
mellom kommunene og endring i kommunestruktur, 
er Molde kommunes rolle på voksenopplæringsfeltet 
ienda viktigere de kommende årene. 

På voksenopplæringsfeltet skjer det også endringer 
med innføring av nye digitale prøver for norskopplæ-
ring. Dette krever store investeringer på IKT-siden, 
og krav til kvalitet og kompetanse både i opplæring 
og eksamensavvikling. Noe som klart vil tvinge frem 
mer samarbeid mellom kommunene. Molde er en 
naturlig motor for dette samarbeidet, men arbeidet 
må settes på den politiske dagsorden for å kunne 
lykkes. At Molde voksenopplæringsenter i de neste 
fi re - fem år vil bli et senter for en større region, er 
åpenbart. Skal Molde voksenopplæringssenter være 
rustet til å inngå et slikt samarbeid, må senteret ha 
langsiktighet i utvikling av gode opplæringstilbud, 
sterk fagkompetanse og gode og tilstrekkelige loka-
ler. 

Nedlegging av Molde asylmottak medfører at en del 
av senterets inntekter faller bort og tilskuddssyste-
met for norskopplæringa rundt bosatte fl yktninger 
blir mindre gunstig for kommunen når bosetting 
direkte fra kommunens mottak, faller bort. Dette 
setter større krav til kvalifi seringsarbeidet, samtidig 
som tilskuddet reduseres. En stor del av inntektene 
til senteret varierer fra år til år. Uforutsigbarheten 
som gjelder for senterets elevgrunnlag, gjør at mer 
langsiktighet i de økonomiske rammevilkårene, er 
ønskelig.

Toårig introduksjonsprogram (jf. introduksjonsloven)
Dette er et heldags- og helårsopplæring og kvalifi -
seringstiltak for fl yktninger bosatt i Molde og Aukra. 
Enheten har et nært samarbeid med fl yktningetje-
nesten her. Annen opplæring tilbys ved behov og 
fi nansieres særskilt.
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13.

BARNEHAGE
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Fellesområde barnehage 113 691

Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager 12 298

Hatlelia barnehage 8 526

Kvam og St. Sunniva barnehager 11 165

Hjelset barnehage 8 795

Barnas Hus 10 538

Langmyra og Banehaguen barnehager 5 415

Lillekollen barnehage 14 128

Totalt 184 556

Barnehage 2015 

Befolkningsendring for aldersgruppen 0 - 5 år i planperioden

Budsjett 2015 for barnehage

Barnehageområdets andel av kommunens totale driftsbudsjett

Hele 1.000

Endring fordelt på aldersgrupper: Årsvekst i aldersgruppen 0 - 5 år
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 BARNEHAGEOMRÅDET

Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 (samlet for barnehageområdet) Hele 1.000

Fellesområde barnehage 106 486 113 691 114 443 114 443 114 443

Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager 12 792 12 298 12 298 12 298 12 298

Hatlelia barnehage 14 253 8 526 8 526 8 526 8 526

Kvam og St. Sunniva barnehager 11 282 11 165 11 165 11 165 11 165

Hjelset barnehage 9 324 8 795 8 795 8 795 8 795

Barnas Hus 4 864 10 538 9 918 9 918 9 918

Langmyra og Banehaguen barnehager 5 905 5 415 5 415 5 415 5 415

Lillekollen barnehage 14 797 14 128 14 128 14 128 14 128

Sum ramme barnehageområdet 179 703 184 556 184 688 184 688 184 688

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 (samlet for barnehageområdet) 

Brutto driftsutgifter 204 319    

Brutto driftsinntekter -28 491    
Inngående 175 828 179 190 181 610 182 362 182 362
Lønnsoppgjør kap. 4  1 667 948   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 513 400

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -545   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  271   

Funksjonshemmede barn vår 2014 oppvekstsenter -83 83   

Tilskudd spesialpedagoisk hjelp vår 2014 oppvekstsenter -32 32   

Tildeling minioritetsspråkelige 2014 oppvekstsenter -7 7   

Tilskudd spesialpedagogisk hjelp høst 2014 -31 31   

Budsjett rev.1 k-sak 1/14 - for høy priskompensasjon 2014 -1 789    

Rammetrekk  -1 767   

Renhold overføres til Molde Eiendom KF -494    

Statsbudsjettet 2015 - etterspørsel barnehage, helårseffekt 
av endringer i 2014  -1 172   

Statsbudsjettet 2015 - økt maksimalpris kommunale barnehager  -674   

Statsbudsjettet 2015 - nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling
i barnehager  537 752  

Endring tilskudd ikke-kommunale barnehager 2 033 6 654   

Budsjett rev.2 k-sak 41/14, ikke-kommunale barnehager 2013 2 098    

Økning i makspris (statsbudsjett 2015 kr. 100,-) fra 
oppvekstsentre  48   

Utgående 179 703 184 556 184 688 184 688 184 688

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2015 - 2018
Kommunen har ansvar for å sikre et kvalitativt godt 
barnehagetilbud til alle barn med rett til barneha-
geplass. Kommunen skal sikre fi nansieringen av all 
kommunal og ikke-kommunal barnehagedrift, i tråd 
med lov og forskrift. Kommunen har ansvar for å 
sikre at lovverket i kommunale og ikke-kommunale 
barnehager følges gjennom sin rolle som barneha-
gemyndighet. Kommunen er både barnehageeier og 
lokal barnehagemyndighet.

Molde har et mangfoldig barnehagetilbud. Elleve 
ulike eiere tilbyr barnehagetjenester. Samtlige eiere 
er svært viktige samarbeidsparter for Molde kom-
mune og gir1.455 barn barnehagetilbud. I tillegg 
gis det tilbud i åpen barnehage. Kommunen har en 
dekningsgrad i aldersgruppen 1-5 år på 95,4 pst. 

De kommunale barnehagene er organisert i syv stør-
re kommunale barnehageenheter. I tillegg er Sekken 
og Kleive organisert som oppvekstsenter med både 
barnehage og skole med rektor som styrer.

Barnehagene
Barnehagene skal gi et kvalitativt godt pedagogisk 
barnehagetilbud i tråd med barn og foreldres behov, 
sentrale lover, forskrifter og retningslinjer, nyere fors-
kning og kommunens strategier. 

Det har skjedd store endringer i barnehagesekto-
ren senere år. Ikke minst har det ført til en sektor 
i enorm utvikling og vekst. Antall heltidsplasser i 
Molde har økt med 129 plasser fra 15. desember 
2009 til 15. september 2014. Rett til barnehageplass, 
kvalitetsmelding, kompetansestrategi og ramme-
fi nansiering er iverksatt. Kommunenes rolle som 
barnehagemyndighet er betydelig endret og utvidet.

Regjeringen signaliserer fl ere endringer i nær frem-
tid. Her kan nevnes endringer i fi nansieringsmodell 
for ikke-kommunale barnehager, ny barnehagelov 
og revidering av rammeplan for barnehagene, mer 
fl eksibelt barnehageopptak og økt maksimalpris for 
barnehageplass.

Status på barnehageområdet i Molde 
Det er svært godt faglig samarbeid i barnehagesek-
toren i Molde. Alle eiere, styrere og barnehagean-
satte arbeider aktivt for å kunne gi barnehagebarn et 
kvalitativt godt barnehagetilbud innenfor stramme 
økonomiske rammer. Barnehageeiere og kommunen 
som barnehagemyndighet har ulike roller, og skal 
med det ivareta ulike funksjoner. Mens barnehage-
eier har ansvar for egne barnehager, må kommunen 
som barnehagemyndighet til enhver tid ha helhets-
perspektivet i fokus og sikre at alle barn i alle deler 
av kommunen får et likeverdig og godt barnehagetil-
bud i tråd med lov og regelverk.

Generelt bemanning
Kommunale og ikke-kommunale barnehager i Molde 
drives allerede effektivt. Dette indikeres i KOSTRA 
blant annet ved indikatoren korrigerte oppholdstimer 
per årsverk i kommunale barnehager.

Med unntak av avtalefestet administrativ styrerres-
surs, lovfestet planleggingstid til pedagogiske ledere 
og marginal tid til helt nødvendig møtevirksomhet, 
er all bemanningsressurs i barnehagene knyttet til 
direkte arbeid med barna. Antall ansatte per barn er 
lavt og kan vanskelig reduseres innenfor dagens lov-
krav. Barnehagene i Molde har mellom seks og syv 
store barn per ansatt. I NOU 2012:1 Til barnas beste 
er seks barn per voksen antydet som en minimum-
snorm. Det bør være et mål for alle barnehager i 
Molde å få en voksentetthet innenfor denne normen.

Kommunen mottar fl ere søknader om dispensasjon 
fra utdanningskravet som barnehagelærer både fra 
kommunale og ikke-kommunale barnehager. Det er 
svært gledelig å registrere at antallet dispensasjoner 
i Molde går ned. I følge rapporteringer til kommunen 
per oktober 2014 er det gitt dispensasjoner for 15,5 
stillinger. Dette tilsvarer 12,9 pst. av pedagogbeman-
ningen. Tilsvarende situasjon i fjor var 22,8 stillinger 
og 20,2 pst. Fordelingen mellom kommunale og 
ikke-kommunale barnehager tilsvarer 12,7 pst. i kom-
munale barnehager, 13,0 pst. i private. 

I følge «Barnehagespeilet 2014 – tall og analyse av 
barnehager i Norge» er det stor forskjell mellom 
fylkene når det gjelder barnehager som oppfyller 
normen. I Oslo, Akershus, Rogaland og Møre og 
Romsdal er det mange barnehager som mangler 
pedagogiske ledere. I disse fylkene har bare omtrent 
30,0 pst. av barnehagene tilstrekkelig pedagogisk 
bemanning. Situasjonen indikerer at arbeidet med å 
rekruttere barnehagelærere fortsatt må stå sterkt og 
intensiveres. Dette gjelder både lokalt og nasjonalt. 

Flere av barnehagene har utfordringer med høyt 
sykefravær. Det er fortsatt en stor bekymring. Arbeid 
med sykefravær er sammensatt og komplekst og sy-
kefravær vil variere i større eller mindre grad. Molde 
kommune arbeider systematisk for å bedre situasjo-
nen, og forventer at arbeidet på sikt vil gi resultat.  

Det er imidlertid grunn til også å se på nasjonale 
årsaksforhold i sektoren. Det er en sektor med stort 
ansvar, viktig samfunnsmandat, lav pedagognorm 
sammenlignet med andre land, for mange dispensa-
sjoner fra utdanningskravet og lavt utdanningsnivå 
for samlet bemanning. I en sektor i stor vekst viser 
det seg krevende å sikre tilstrekkelig rekruttering til 
barnehagelærerutdanningen. 
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Andre driftsutgifter
De kommunale barnehagene har helt marginale 
driftsbudsjett som skal dekke utgifter til leker, utstyr, 
formingsmateriell, bøker, kontor, telefon, kompe-
tanseheving, hygieneartikler med videre. Det lave 
utgiftsnivået til dette kan ikke reduseres. Det er 
fortsatt stort behov for styrking av IKT-systemer og 
tjenester.

Barnehagedekning
Rett til barnehageplass, lov om barnehager § 12a
I statsbudsjettet foreslår regjeringen å bevilge 100 
mill. kroner til et mer fl eksibelt barnehageopptak. 
Regjeringen mener forslaget legger til rette for at 
kommunene kan fi nne gode og fl eksible opptaksløs-
ninger lokalt. 

Den senere tids satsing på barnehageutbygging i 
Molde har gitt gode resultater. Per oktober 2014 har 
alle barn med behov for barnehageplass fått tilbud. 
Dette gjelder barn både med og uten rett. Det er noe 
ledig kapasitet i noen barnehager. Det er svært bra 
for barn, foreldre, privat og offentlig næring at det nå 
ikke er ventelister i Molde. 

På samme tid i fjor var det 90 søkere uten rett på 
plass, på venteliste. På bakgrunn av analyser fra 
SSB og kommunens egne erfaringstall har det vist 
seg at estimatet på drøye 30 plasser økning per år, 
holder mål over tid. Det er mulig at den gode barne-
hagedekningen nå vil føre til et noe mindre behov 
høsten 2015. Ut fra dagens dekning og kommunens 
økonomiske situasjon er det ikke rom for å følge opp 
statsbudsjettets føring om fl eksibelt opptak utover 
det kommunen har per i dag. 

Behovet fremover tilsier imidlertid at det fortsatt må 
satses på kapasitetsvekst i Molde-barnehagene jf. 
tall fra SSB. Temaet vil for øvrig bli grundig belyst i 
«Fremtidens barnehage i Molde – strategi og plan 
for kapasitetsvekst» som vil bli lagt fram til politisk 
behandling våren 2015.

Økt maksimalsats for barnehageplass
I forbindelse med fremlegging av statsbudsjettet 
varsler regjeringen økning i maksimalsats for barne-
hageplass. Regjeringen foreslår en økning for heltids-
plass fra kr. 2.405,- til kr. 2.580,- kroner per måned, 
gjeldende fra 1. januar 2015. Samtidig varsles det at 
det skal legges til rette for rimeligere sats for familier 
med lav inntekt. Alle familier med samlet inntekt 
under 405.000,- kroner vil ha rett til redusert forel-
drebetaling gjeldende fra august 2015. Dette forsla-
get vil bli sendt på høring høsten 2014. I budsjettet 
for barnehageområdet er disse forholdene tatt med. 
Det er imidlertid ikke tatt høyde for de administrative 
utgifter denne ordningen kan føre til.

Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager 
Kommunen fi nansierer i hovedsak all barnehagedrift, 
både den kommunale og den ikke-kommunale. Som 
kjent har fi nansieringsreformen på barnehageområ-
det vært svært uforutsigbar, krevende og kompleks 
for alle aktører.

Forslag til kommunal sats åpne barnehager 2015

Kommunal sats  10 940  

  6 - 15 timer over 15 timer

Nasjonal sats familiebarnehager 2015

Små barn  152 500   70,60 

Store barn  116 300   53,84 

Kapitaltilskudd per barn   12 000   5,56 

  Per Per
  heltidsplass oppholdstime

Forslag til kommunal sats ordinære barnehager 2015

Små barn  182 676   84,57 

Store barn  88 031   40,76 

Kapitaltilskudd per barn  9 500   4,40 

  Per Per
  heltidsplass oppholdstime

Utdanningsdirektoratet er blitt bedt om å utrede 
nærmere en modell som baserer seg på nasjonale 
gjennomsnittlige utgifter i kommunale barnehager, 
samt en modell som baserer seg på utgifter i den 
enkelte kommune. Direktoratet skal levere forslag 
til ny forskrift i 2015. Det vil deretter bli gjennomført 
en høring våren 2015. Planlagt ikrafttredelse av ny 
forskrift og fi nansiering er 1. januar 2016.

I 2015 skal kommunen fatte vedtak om tilskudd for 
2015 etter det nye regelverket (regnskapsmodellen) 
og etterjustere tilskuddet for 2014 etter det gamle 
regelverket (budsjettmodellen). Forslag til tilskudds-
satser til ikke-kommunale barnehager for 2015 står i 
tabellen over. Innen 1. februar skal de ikke-kommuna-
le barnehagene være underrettet om endelige satser 
på egnet detaljeringsgrunnlag. Ikke-kommunale 
barnehager skal minimum ha 98,0 pst. av kommunal 
sats i 2015. Våren 2015 må kommunen også avregne 
tilskuddet etter budsjettmodellen for tilskuddsåret 
2014, på samme måte som tidligere.

Som tidligere orientert har kommunen fl ere klagesa-
ker til behandling vedrørende fi nansiering av ikke-
kommunale barnehager. Dette gjelder både klager 
som er til saksbehandling i kommunen og klager 
hvor det ventes endelig klagebehandlingssvar fra fyl-
kesmannen. Resultat fra klagebehandlingen vil være 
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førende for videre saksbehandling. Det er med det 
vanskelig å forutsi kostnadsbildet. En samlet sektor 
håper fortsatt at sentrale styresmakter fi nner en 
bedre og mindre byråkratisk ordning for fi nansiering 
av barnehagesektoren.

Barn med særskilte behov
Det arbeides kontinuerlig med å gi best mulig kva-
litet innenfor svært stramme rammer. Kommunen 
har lykkes å rekruttere dyktige spesialpedagoger og 
det arbeides aktivt for å utnytte ressursene i teamet 
ved å videreføre gode tiltak og å videreutvikle nye 
arbeidsformer. Det legges opp til veiledning og kom-
petanseheving ut til barnehagene både med nettverk 
for minoritetsspråklige barn og basiskompetanse. 
Det arbeides også med å videreutvikle samarbeidet 
med aktuelle instanser. Tilbudet kan vanskelig effek-
tiviseres ytterligere ut fra spredning i behov etter ulik 
kompetanse. 

Barn har rettigheter gjennom lovverket både for spe-
sialpedagogisk hjelp og tiltak for barn med nedsatt 
funksjonsevne. Det er svært viktig at alle barn, og 
særlig barn med behov for særskilt støtte, får kvali-
tativt god oppfølging. Barnehagetilbud i seg selv er 
tidlig innsats og barnehagepersonale med høy kom-
petanse og tilstrekkelig mulighet til å se, forstå og 
legge til rette rett tilbud til rett tid, er helt avgjørende 
for at disse barna skal kunne utvikle seg i tråd med 
sine forutsetninger. Det krever både høy allmennpe-
dagogisk og spesialpedagogisk kompetanse. 

Behovet for ressurser vil variere mellom barneha-
geår. For første gang i senere tid gikk antall barn 
med særskilte behov ned høsten 2014. Det er varslet 
ytterligere behov i løpet av høsten og det må forven-
tes økning fremover.

Kvalitet i barnehagene
Tidligere bruker- og medarbeiderundersøkelser viser 
generelt at det er god kvalitet på barnehagetjenes-
ten i Molde. Kommunale og ikke-kommunale barne-
hager har mange dyktige medarbeidere. Samtidig er 
det et stort behov i sektoren for økt barnehagefaglig 
kompetanse (NOU 2012:1). I barnehagesektoren har 
ansatte generelt lav formell utdanning. Dette krever 
mye veiledning og kompetanseheving, noe det ikke 
er tilstrekkelig ressurser til å avsette tid til. Lavt ut-
danningsnivå og dispensasjoner fra utdanningskravet 
får konsekvenser for kvalitet.

Store endringer i sektoren har ført til behov for 
endringer i lovverket. I 2013 fi kk en arbeidsgruppe i 
oppdrag av den forrige regjeringen å lage et utkast 
til revisjon av første del i rammeplanen. Kunnskaps-
departementet har vedtatt å utsette revideringen 
av rammeplanen for barnehagen for å samkjøre 
arbeidet med en gjennomgang av barnehageloven. 

Høring for rammeplanen utsettes til 2015 og revi-
dert rammeplan er nå planlagt ferdig i 2016. Dette 
arbeidet er svært viktig for barnehagesektoren og vil 
ha stor betydning for hvordan kvaliteten i sektoren 
skal sikres.

Fremtidens barnehage i Molde 
I magre økonomiske tider er det ekstra viktig å 
holde fokus på kvalitet og sette mål for fremtiden. 
Uten ekstern fi nansiering hadde barnehageområdet 
i lite grad hatt ressurser til å arbeide med kvalitets-
utvikling. I tråd med statlige signaler og føringer 
om kvalitet, arbeides det videre med «Fremtidens 
barnehage i Molde». Fylkesmannen har innvilget 
kompetansemidler til prosjektet «Vennskap på 
ramme alvor – kompetanseutvikling i Moldebarneha-
gene». Samtlige 27 kommunale og ikke-kommunale 
barnehager i Molde, med totalt ca. 400 ansatte, 
deltar i prosjektet. Prosjektet er initiert og adminis-
trert av fagseksjon barnehage og høgskolen i Volda 
er faglig samarbeidspart og stiller med prosjektvei-
leder. Arbeidsgruppe med representanter fra private 
og kommunale barnehager, Utdanningsforbundet og 
fagseksjonen arbeider frem prosjektet på vegne av 
helheten. Prosjektet skal vare ut 2015.

Å bidra til vennskap mellom barn er helt sentralt i alt 
barnehagearbeid. Vennskap er en av grunnpilarene 
for å sikre barnehagens formål med å ivareta barnas 
behov for omsorg og lek, for å fremme læring og 
danning som grunnlag for allsidig utvikling. Prosjek-
tet legger opp til nært samarbeid mellom alle bar-
nehagene gjennom erfaringsutveksling, hospitering 
og fagsamlinger. Dette er også i tråd med sentrale 
tema i «Sammen om en bedre kommune». Videre 
er kvalitativt gode barnehager viktige i et folkehel-
seperspektiv. Faglig samarbeid mellom samtlige 
barnehager, ansatte, tillitsvalgte, eiere, fagseksjonen 
og Høgskolen i Volda vil gi mange positive effekter 
og et enda bedre barnehagetilbud til barna i Molde. 
Prosjektet er også et ledd i å videreutvikle barneha-
gefaglige kraftsenter. Dette er viktig for å sikre høy 
kvalitet og rekruttering. 

Kommunen videreutvikler, i samarbeid med ikke-
kommunale aktører, kapasitet. Store prosjekt som er 
realisert siden 2013 er nye Hjelset (kommunal), utvi-
delse ved Cecilienfryd (MoBarn), barnehageplasser i 
tidligere Sykepleierskolen (kommunal), utvidelse ved 
Krohnstad Montessoribarnehage (privat) og Øverland 
barnehage(MoBarn). Nye Barnas Hus (kommunal) 
ferdigstilles i 2015.
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Antall årsverk i kommunale og ikke-kommunale barnehager fordelt på stillingstype

Styrer 9,87 12,70 22,57

Pedagogisk leder 55,10 65,25 120,35

Assistent 95,55 98,75 194,30

Annet personell (ift. barn med nedsatt funksjonsevne, 
spesialpedagogisk hjelp)  6,83 4,52 11,35

Vaktmester/rengjøring 5,87 4,70 10,57

Totalt 173,22 185,92 359,14

  Kommunale Ikke-kommunale Totalt

Hentet fra barnehagerapportering per 15. september 2014
Renhold kommunale barnehager tatt over av Molde Eiendom KF 

Oversikt antall barn i kommunale og ikke-kommunale barnehager fordelt på oppholdstid

0 - 8 timer      44  

9 - 16 timer       

17 - 24 timer 5 3 2    10 

25 - 32 timer  3 5 7   15 

33 - 40 timer   5 7   12 

41 timer eller mer 218 430 255 515   1 418 

Totalt  223   436   267   529   44   1 455 

Oppholdstid 2012 - 2015 2009 - 2011 2012 - 2015 2009 - 2011 hager barn*

  Kommunale barnehager Ikke-kommunale barnehager Åpne Totalt 
  barn født barn født barne- antall 

* ekskl. åpen barnehage
Hentet fra barnehagerapportering per 15. september 2014

KOSTRA - dekningsgrader og utvalgte tjenesteindikatorer 

  Molde Kommune Landet

Dekningsgrader      
Andel barn 1 - 5 år med barnehageplass  95,0   94,9   95,4   90,8   91,0 

Andel barn 1 - 2 år med barnehageplass i forhold til 
innbyggere 1 - 2 år  86,3   82,5   86,2   80,8   81,3 

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn 
i barnehage  49,0   46,2   46,7   50,4   42,2 

Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller 
mer per uke  96,5   96,7   97,8   95,4   97,7 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til 
alle barn med barnehage  7,1   7,2   7,4   11,2   12,9 

Produktivitet     

Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager  12 222   12 564   11 848   11 409   11 725 

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal 
barnehage, konsern  156 132   168 047   172 351   165 119   163 400 

Utdypende tjenesteindikatorer     
Andel ansatte med førskolelærerutdanning  29,1   30,4   28,0   34,1   34,5 

Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning  2,5   2,8   5,0   3,4   3,4 

Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskole-
lærerutdanning  83,7   82,9   79,0   88,4   89,4 

Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene  4,8   6,7   6,2   7,6   8,8

  2011 2012 2013 gruppe 13 uten Oslo

* Konserntall inkluderer teknisk drift og vedlikehold utført av Molde Eiendom KF 
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Fremtidige utfordringer for kommunale barnehager

Kommunen har etter lovverket ansvar for å sikre kva-
litet, rett til plass og levedyktig økonomiske ramme 
både for kommunale og ikke-kommunale barnehager. 

Sentrale utfordringer for kommunale og ikke-kommu-
nale barnehager vil være at de
• sikres mulighet til å videreutvikle kvaliteten i 

tilbudet til alle barn
• sikres rekruttering og høy barnehage – og barne-

faglig kompetanse
• barnehagefaglige kraftsentra må videreutvikles
• videreutvikler barnehagetilbudet i tråd med ny 

forskning, ny lovgivning og samfunnsutviklingen
• fortsatt sikre driftsoptimale barnehager både hva 

gjelder kvalitet, bygg, bemanning og organise-
ring

Sentrale utfordringer for kommunen som barnehage-
myndighet vil være å sikre
• høy kvalitet i barnehagetilbudet til alle barn i 

Molde innenfor stramme økonomiske rammer
• videre kapasitetsvekst i tråd med befolkningens 

behov
• fi nansiering av kapasitetsvekst, økonomisk buf-

fer ved eventuell ledig kapasitet

• fortsatt god samordning av opptaket, særlig i 
perioder med ledig kapasitet

• fortsatt godt faglig samarbeid i hele sektoren
• god styring i sektoren 

Skal kvaliteten og kompetansen heves, samtidig 
som antall barnehageplasser øker, vil det være behov 
for styrkede og stabile økonomiske rammebetingel-
ser for sektoren fremover.  

Gjennom statsbudsjettet satser regjeringen på kvali-
tetstiltak i lærerløftet. Det er positivt. Samtidig viser 
det seg at lærerløftet i hovedsak rettes mot lærere 
i skolen og ikke mot lærere i barnehagen. Det er et 
stort behov for en tilsvarende og likeverdig økono-
misk prioritering i barnehagesektoren. Tidlig innstas 
starter i svangerskapsomsorg, i arbeid på helsesta-
sjoner og i barnehage. For at barnehagene på en 
god måte skal kunne ivareta det viktige samfunns-
mandatet de er gitt, må det nasjonalt settes fokus 
på barnehagefaglig kvalitetsutvikling. Helt sentralt i 
dette arbeidet er økning i andel barnehagelærere i 
sektoren, iverksetting og realistisk fi nansiering av til-
tak i departementets kompetansestrategi og styrket 
fi nansiering av sektoren generelt.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2015 - 2018
Forklaring og konsekvens av endring
Barnehageområdet har fått et rammetrekket på 1,7 
mill. kroner. Barnehagene rapporterer bekymring 
rundt ytterligere innstraming av personalressursen, 
ikke minst med tanke på det høye sykefraværet en-
kelt enheter har. Det er ikke vesentlige beløp å hente 
på reduksjon i andre driftsutgifter. Det er få andre 
muligheter å dekke dette trekket enn ved å redusere 
en allerede knapp bemanning og redusere bruken 
av vikar ved sykdom ytterligere. Dette vil bli svært 
krevende. Barnehagene skal sikre et trygt tilbud til 
barna, men pålegges å drive så rasjonelt og billig 
som de er i stand til.

Statsbudsjettet gir barnehageområdet et trekk på 
ytterligere 1,2 mill. kroner. Reduksjonen tilskrives 
helårseffekt av forventet reduksjon i etterspørsel et-
ter barnehageplass, som følge av økt kontantstøtte. 
Samlet er barnehageområdet trukket 2,8 mill. kroner 
knyttet til dette trekket. For å kunne dekke inn be-
løpet vil ca. 25 barnehageplasser, som i dag tilbys i 
midlertidige lokaler ved Lillekollen, fjernes fra høsten 
2015. Kommunen må vurdere hvorvidt antall barne-
hageplasser kan reduseres ytterligere som følge av 
dette rammetrekket. Dette må imidlertid rådmannen 
komme tilbake til i forbindelse med hovedopptaket 
av barn til barnehagene våren 2015. Det innebærer 
en reell reduksjon i antall barnehageplasser i Molde 
kommune. Kommunen må som minimum sikre barn 

med lovmessig rett til plass et tilbud. Denne reduk-
sjonen kan medføre at kommunen får ventelister 
igjen.  

Ikke-kommunale barnehager har i rapportering per 
15. september 2014 meldt at antall barn med stor 
sannsynlighet vil øke noe til rapporteringen per 15. 
desember. I tråd med forskrift om økonomisk likever-
dig behandling har ikke-kommunale barnehager krav 
på tilskudd ut fra rapporterte tall per 15. desember. 
Med unntak av vedtatt økning for Krohnstad Mon-
tessoribarnehage er det i budsjettet ikke tatt høyde 
for denne mulige økningen. Rådmannen må i tilfelle 
komme tilbake til saken.

Oppsummert:
• Antall barnehageplasser reduseres som følge av 

forventet reduksjon i behov for barnehageplas-
ser knyttet til økning i kontantstøttesatsene.

• Det tas ikke høyde for prognose for forventet 
befolkningsvekst.

• Antall barn per ansatt økes.
• Tiltak i forhold til kvalitetsutvikling/kompetanse-

heving fi nansieres ved eksterne midler.
• Andre driftsmidler videreføres på et absolutt 

minimum.
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Hele 1.000
Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 Fellesområde barnehage

Brutto driftsutgifter 115 055    

Brutto driftsinntekter -7 346    

Inngående 107 709 106 486 113 691 114 443 114 443

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 67 39   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 30 25   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -60   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  223   

Konsekvens av endring statsbudsjett 2014 - ????     

Funksjonshemmede barn vår 2014 -1 082 1 082   

Tilskudd spesialpedagogisk hjelp vår 2014 -882 882   

Husleie sykepleierskolen -620    

Tildeling minoritetsspråklige 2014 -222 222   

Budsjett rev.1 k-sak 1/14  - for høy priskompensasjon 2014 -1 789    

Rammetrekk  -1 767   

Tilskudd spesialpedagogisk hjelp høst 2014 -620 620   

Omfordeling barnehage  310    

Tildeling spesialpedagogisk ressurs - Lillekollen barnehage -118 118   

Tildeling til barn med nedsatt funksjonsevne (sykepleier) - 
Lillekollen barnehage -89 89   

Asyltilskudd 1. og 2. kvartal - Hjelset barnehage -339 339   

Statsbudsjettet 2015 - etterspørsel barnehage, helårseffekt 
av endringer i 2014  -1 172   

Statsbudsjettet 2015 - økt maksimalpris kommunale barnehager  -674   

Statsbudsjettet 2015 - nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling
i barnehager  537 752  

Endring tilskudd ikke-kommunale barnehager 2 033 6 654   

Budsjett rev.2 k-sak 41/14 - ikke-kommunale barnehager 2013  2 098    

Økning i makspris  ( statsbudsjett 2015 kr. 100,-) fra oppvekstsentra  48   

Utgående 106 486 113 691 114 443 114 443 114 443

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000

Hauglegda og Øvre Bergmo barnehagerRamme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018

Brutto driftsutgifter 15 510    

Brutto driftsinntekter -3 617    

Inngående 11 893 12 792 12 298 12 298 12 298

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 326 186   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 85 65   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -83   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  6   

Funksjonshemmede barn vår 2014 250 -250   

Tilskudd spesialpedagogisk hjelp vår 2014 175 -175   

Tildeling minoritetsspråklige 2014 18 -18   

Tilskudd spesialpedagogisk hjelp høst 2014 225 -225   

Omfordeling barnehage  -180    

Utgående 12 792 12 298 12 298 12 298 12 298

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Hele 1.000
Hatlelia barnehageRamme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 Kvam og St. Sunniva barnehager

Brutto driftsutgifter 22 430    

Brutto driftsinntekter -4 553    

Inngående 17 877 14 253 8 526 8 526 8 526

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 209 117   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 36 25   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -62   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  3   

Barnas Hus egen resultatenhet fra 1. august 2014 -3 990 -5 575   

Funksjonshemmede barn vår 2014 90 -90   

Tilskudd spesialpedagogisk hjelp vår 2014 54 -54   

Tildeling minoritetsspråklige 2014 14 -14   

Tilskudd spesialpedagogisk hjelp høst 2014 77 -77   

Omfordeling barnehage  -114    

Utgående 14 253 8 526 8 526 8 526 8 526

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Brutto driftsutgifter 14 759    

Brutto driftsinntekter -3 565    

Inngående 11 194 11 282 11 165 11 165 11 165

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 139 79   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 119 96   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -83   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  5   

Tilskudd spesialpedagogisk hjelp vår 2014 106 -106   

Tildeling minoritetsspråklige 2014 46 -46   

Tilskudd spesialpedagogisk hjelp høst 2014 62 -62   

Omfordeling barnehage  -384    

Utgående 11 282 11 165 11 165 11 165 11 165

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Hele 1.000
Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 Hjelset barnehage

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 Barnas Hus

Brutto driftsutgifter 11 610    

Brutto driftsinntekter -2 750    

Inngående 8 860 9 324 8 795 8 795 8 795

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 279 159   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 56 41   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -66   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  6   

Funksjonshemmede barn vår 2014 116 -116   

Tilskudd spesialpedagogisk hjelp vår 2014 106 -106   

Tildeling minoritetsspråklige 2014 39 -39   

Tilskudd spesialpedagogisk hjelp høst 2014 69 -69   

Omfordeling barnehage  -46    

Asyltilskudd 1. og 2. kvartal 339 -339   

Renhold overføres til Molde Eiendom KF -494    

Utgående 9 324 8 795 8 795 8 795 8 795

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Brutto driftsutgifter     

Brutto driftsinntekter     

Inngående  4 864 10 538 9 918 9 918

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 182 102   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 34 35   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -51   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  20   

Egen resultatenhet fra 1. august 2014 3 990 5 575   

Husleie sykepleierskolen 620  -620  

Tildeling minoritetsspråklige 2014 7 -7   

Omfordeling barnehage  31    

Utgående 4 864 10 538 9 918 9 918 9 918

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Hele 1.000
Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 Langmyra og Banehaugen barnehager

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 Lillekollen barnehage

Brutto driftsutgifter 7 279    

Brutto driftsinntekter -2 420    

Inngående 4 859 5 905 5 415 5 415 5 415

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 117 69   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 53 40   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -42   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  3   

Funksjonshemmede barn vår 2014 232 -232   

Tilskudd spesialpedagogisk hjelp vår 2014 203 -203   

Tildeling minoritetsspråklige 2014 63 -63   

Tilskudd spesialpedagogisk hjelp høst 2014 62 -62   

Omfordeling barnehage  316    

Utgående 5 905 5 415 5 415 5 415 5 415

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Brutto driftsutgifter 17 676    

Brutto driftsinntekter -4 240    

Inngående 13 436 14 797 14 128 14 128 14 128

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 348 197   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 100 73   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -98   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  5   

Funksjonshemmede barn vår 2014 311 -311   

Tilskudd spesialpedagogisk hjelp vår 2014 206 -206   

Tildeling minoritetsspråklige 2014 28 -28   

Tilskudd spesialpedagogisk hjelp høst 2014 94 -94   

Omfordeling barnehage  67    

Tildeling spesialpedagogisk ressurs 118 -118   

Tildeling til barn med nedsatt funksjonsevne (sykepleier) 89 -89   

Utgående 14 797 14 128 14 128 14 128 14 128

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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SOSIAL
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Fam
ilie- og sosialtjenester

Barneverntjenesten 28 100

Sosialtjenesten NAV Molde  74 878

Ressurstjenesten 9 155

Totalt 112 133

Familie- og sosialtjenester 2015 

Budsjett 2015 for familie- og sosialtjenester

Famile- og sosialtjenesteområdets andel av kommunens totale 
driftsbudsjett

Det totale drifsbudsjettet for familie- og sosialtjenester

Hele 1.000

8,9 %

Barneverntjenesten

Sosialtjenesten NAV

Ressurstjenesten

25,0 %

8,2 %

66,8 %
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2015 - 2018
Barneverntjenesten i Molde kommune er en inter-
kommunal barneverntjeneste som ivaretar oppgaver 
innen barnevern for Molde, Midsund, Aukra og Eide 
kommuner. Molde kommune er samarbeidets verts-
kommune. Det foreligger også en rammeavtale for 
samarbeid i barneverntjenestene i de øvrige ROR-
kommunene. Målet for samarbeid innen barnevern 
er å sikre en robust barneverntjeneste med høy kvali-
tet. Enhetens oppgave er å yte hjelp til barn, ung-
dom og deres familier, samt å gi råd og veiledning til 
samarbeidspartnere. 

Målet for tjenesten er at brukerne skal få rett hjelp til 
rett tid og å bistå alle brukergrupper gjennom tverr-
faglig samarbeid og utvikling. 

Tjenesten skal sikre at barn og unge, som lever 
under forhold som kan skade deres helse og utvik-
ling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Videre 
skal tjenesten bidra til at barn og unge får trygge 
oppvekstsvilkår. Barnevernet gir råd og veiledning til 
foreldre, unge og samarbeidspartnere. Barneverntje-
nesten har et spesielt ansvar for å forhindre at barn 
får varige problemer ved å avdekke situasjoner som 
etter barnevernloven gir grunnlag for tiltak.

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018

 BARNEVERNTJENESTEN

Brutto driftsutgifter 48 072    

Brutto driftsinntekter -21 596    

Inngående 26 476 43 872 28 100 28 098 28 098

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 47 27   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 40 34   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -107   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  324   

Budsjett rev.1 k-sak 1/14  - økt egenandel institusjonsplasser 121    

Budsjett rev. 2 k-sak 41/14 - tap tvistesak Bufetat 16 991 -16 991   

Økte satser lønn barnevernstiltak 1. juli 2014 197 197   

Statsbudsjettet 2015 - styrket tilsyn med barn i fosterhjem, 
helårseffekt av endring i 2014  10   

Statsbudsjettet 2015 - økt egenandel i statlige 
barneverninstitusjoner  756   

Statsbudsjettet 2015 - adopsjon, fl ytting av utredningsansvar 
fra kommunene til Bufetat  -22 -2  

Utgående 43 872 28 100 28 098 28 098 28 098

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Nøkkeltall barnevern

Totalt antall barn og unge som mottar hjelp utenfor hjemmet 67 58 62

 Herav barn i fosterhjem 47 38 44
 Herav barn i institusjon 3 2 1
 Herav ungdom som mottar hjelp etter fylte 18 år 17 18 17

Frivillig tiltak i hjemmet 158 118 126

  2012 2013 per okt. 2014

Sentrale måltall
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2015 - 2018

Forklaring og konsekvens av endring
Barneverntjenesten er trukket 17,0 mill. kroner i 2015 
som følge av avklaring i den såkalte Bufetat-saken. 
Beløpet omfatter påløpte utgifter til og med 2013. 
Beløpet ble utgiftsført som tap på fordring i 2014. Be-
løpet er derfor trukket ut av rammen igjen for 2015. 

Enheten er kompensert med knappe 0,8 mill. kroner 
til økning av den kommunale egenandelen ved 
institusjonsplasseringer. I 2014 har det vært fl ere 
plasseringer enn det kommunen har fått kompensert 

gjennom statsbudsjettet, så det er uvisst om beløpet 
er tilstrekkelig for 2015.

Enheten hadde per august 2014 nærmere 2,0 mill. 
kroner i merforbruk. Det er spesielt bruk av stat-
lige og private tilbud, samt fosterhjemsplasseringer 
med økende omfang av varige plasseringer, som gir 
merforbruk. 

Fremtidige utfordringer
Det statlige barnevernet reduserer sine tiltak og øker 
den kommunale egenandelen. Dette setter økende 
krav til den kommunale tjenesten og behovet for 
å videreutvikle og øke tiltakene, dette gjelder hele 
døgnet. 

Det er også en utredning på gang om interkommu-
nal barnevernvakt i regi av ROR. Lovendring pålegger 
kommunen økte oppgaver, blant annet tilsyn med 
barn i fosterhjem og økte krav til forsvarlighet rundt 
samtaler med barn og evalueringer.

Det er en klar økning i antall akuttplasseringer og 
omsorgsovertakelser både på landsbasis og i egen 
tjeneste. Det er et krevende arbeid med komplekse 
vurderinger, og mye oppfølging der det er viktig med 
god kompetanse og stabilitet i tjenesten. Økende 
antall innbyggere med fremmede kulturer er også en 
utfordring. Utviklingen innenfor tjenesten gjør at de 
økonomiske rammene er krevende.
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2015 - 2018
Enheten ble etablert som egen enhet i 2009 og er 
nå en relativ stor enhet med over 100 ansatte med 
ansvar for et variert tjenestetilbud. Både tjenester et-
ter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsfor-
valtningen og introduksjonsloven ligger til enheten. 
Husbankens tilskuddsordninger som bostøtte og 
startlån, samt støttekontakter inngår i tjenestetilbu-
det.

Det pågår nå en administrativ prosess der det blir 
vurdert å skille ut fl yktningetjenesten som egen 
enhet. Dette er her fokus på kvalitet, styring og 
økonomi. Det er en klar forutsetning for prosessen 
at en eventuell splitting av enheten, skjer innenfor 
de økonomisk rammer som foreligger her, samt de 
særtilskudd som fi nnes på området. 

Sosialtjenesten
Arbeid og aktivitet er hovedsatsingsområdet i NAV. 
Det å gi mennesker muligheter til å være i inntekts-
givende arbeid og kunne forsørge seg selv og sin 
familie, er med på å bekjempe sosiale forskjeller og 
er helsefremmende. Enheten har nå etablert et eget 
ungdomsteam, dette for å være i stand til å møte 
de utfordringene som frafall fra skole og arbeid gir. 
Tanken er å møte utfordringene tidlig. Det vil hindre 
langt større utfordringer på et senere tidspunkt. Kva-
lifi seringsprogrammet (KVP) vil her være et viktig vir-
kemiddel, samt etablering av gode samarbeidsarena-
er mellom kommune og næringsliv. Kommunen har 
så langt ikke helt lykkes med kvalifi seringsprogram-
met, men med styrket bemanning i ungdomsteamet 
er det en forventning om å få til dette.

Standard for arbeidsrettet brukeroppfølging ble 
innført i 2013. Videre er arbeidsmarkedsplattformen 
og veiledningsplattformen innført inneværende år. 
Dette er verktøy som skal gi enhetlig oppfølging 
av brukerne, samt at plattformene er ment å være 
et hjelpemiddel for ansatte. Det å satse på veiled-
ningskompetanse er viktig ut fra at brukergruppen er 
krevende. God veiledningskompetanse gir også økt 
mulighet for å avklare bruker langt tidligere. Parallelt 
med innføringen av disse to plattformene innføres 

ledelsesplattformen i NAV. 

NAV Molde har hatt en del utskiftning av personell 
og dessverre langtidssykmeldinger. Personellsi-
tuasjonen har vært og er krevende med tanke på 
rekruttering og opplæring. Situasjonen ble ytterligere 
forverret av at kommunalt ansatte søkte seg over til 
statlige stillinger. 

NAV Molde jobber ut fra tanken om kontinuerlig 
forbedring av sine tjenester. Rammereduksjoner gir 
enheten utfordringer med tanke på tjenestetilbudet, 
men gjennom økt veiledningskompetanse, markeds-
kompetanse og opplæringstilbudet via Fylkesman-
nen i Møre og Romsdal, er målet fortsatt å gi gode 
tilbud til brukerne.

Flyktningetjenesten
Det ble i 2014 bosatt om lag 100 fl yktninger. Fire av 
disse er enslige mindreårige fl yktninger. Det store 
tallet skyldes at kvoten på 60 ble bosatt relativt tidlig 
på året. I tillegg ble 10 personer bosatt på grunn av 
etterslep fra tidligere år. I forbindelse med nedleg-
ging av Molde asylmottak bestemte Molde kommu-
ne å bosette personene i asylmottaket som hadde 
fått opphold. Det dreier som om ca. 30 personer. I 
tillegg til bosettingene kom 27 personer til kommu-
nen gjennom familiegjenforening.

Arbeidet med å fl ytte fl yktninger fra kommunale 
boliger til private boliger har fortsatt med full styrke i 
2014. Det har vært stor tilgang på private leieboliger, 
spesielt etter at tjenesten gikk ut i media og meldte 
behov for boliger for de som skulle bosettes fra 
asylmottaket. Flyktningetjenesten har fokus på å gi 
veiledning om startlån, og fl ere fl yktninger har kjøpt 
egen bolig.

Molde kommune har ca. 130 deltakere i introduk-
sjonsprogrammet. Introduksjonsprogrammet er 
helårlig fulltidsprogram. Dette gjennomføres ved at 
fl yktningtjenesten har noe undervisning per uke, 
samt undervisning i sommerferien, juleferien og 
påskeferien. I høst- og vinterferien får deltakerne til-

 SOSIALTJENESTEN NAV MOLDE

Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 (samlet for enheten) Hele 1.000

Sosialtjenesten NAV Molde 26 118 28 025 28 025 28 025 28 025

Flyktningtjenesten 45 356 46 853 46 853 46 853 46 853

Sum ramme 71 474 74 878 74 878 74 878 74 878

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Hele 1.000

Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018

Brutto driftsutgifter 44 324    

Brutto driftsinntekter -18 620    

Inngående 25 704 26 118 28 025 28 025 28 025

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 231 131   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 183 154   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  301   

Redusere (ekstraordinære) bokostnader med mer oppfølging 
og vilkår om bankforvaltning  -200   

Rammetrekk  -516   

Prisvekst Krisesenteret og SMISO  250   

Økt bidrag  Krisesenteret grunnet færre deltakerkommuner  220   

Statsbudsjettet 2015 - tilskudd til gjeldsrådgivning  40   

Statsbudsjettet 2015 - styrking av NAV-kontaktsentre  -43   

Lønnsvekst 2011 - 2014 - statlige stillinger  137   

Spesiell prisvekst økonomisk sosialhjelp 2010 - 2014  1 100   

Spesiell prisvekst økonomisk sosialhjelp 2015  243   

Spesiell prisvekst kvalifi seringsstønad 2014   90   

Utgående 26 118 28 025 28 025 28 025 28 025

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Sosialtjenesten NAV Molde

bud om samfunnsfag på eget morsmål. Tilbudet om 
grunnskoleopplæring, som inngår i introduksjonspro-
grammet, fortsetter. I 2014 kjøres det både ett ettårig 
og ett toårig løp. 
Fra høsten 2015 vil tilbud om grunnskoleopplæring 
kun bli gitt som et toårig løp. Tilbud om grunnskole-
opplæring som en del av introduksjonsprogrammet 
er en suksessfaktor når det gjelder å komme inn på 
videre utdanning. Svært mange av deltakerne i intro-
duksjonsprogrammet velger å ta videre utdanning 
ved avsluttet program. Flyktningtjenesten samarbei-

der godt med Molde voksenopplæringssenter og de 
videregående skolene i området.

Mange av deltakerne i introduksjonsprogrammet 
har liten eller ingen utdanning fra hjemlandet. Det 
er derfor viktig å ha fokus på områder som grunn-
leggende ferdigheter og forsterket arbeidslivsstart. 
Flyktningtjenesten hadde for 2014 en måloppnåelse 
på ca. 80,0 pst. Dette er svært høyt sammenlignet 
med måloppnåelsen på landsbasis.

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018

Brutto driftsutgifter 66 610    

Brutto driftsinntekter -22 824    

Inngående 43 786 45 356 46 853 46 853 46 853

Budsjett rev.1 k-sak 1/14 - korr. IKT-trekk 325    

Budsjett rev.1 k-sak 1/14 - redusert inntekt mindreårige 
fl yktninger (Bufetat) 1 245    

Rammetrekk  -892   

Rammetrekk og lønns- og prisvekst dekkes av økt 
integreringstilskudd  2 389   

Utgående 45 356 46 853 46 853 46 853 46 853

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Flyktningtjenesten
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2015 - 2018
Forklaring og konsekvens av endring
Sosialtjenesten
Enheten har i fl ere år hatt merforbruk og et ram-
metrekk for 2015 øker utfordringen for å komme i 
balanse.

Ansatte jobber så tett på brukerne som mulig, men 
store porteføljer er utfordrende. Lov om sosiale 
tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen legger 
klare føringer på hva brukerne har krav på av ytelser. 
I tillegg registres økte økonomiske utfordringer med 
fl yktninger som etter introduksjonsperioden ikke 
kommer i arbeid. 

Etablering av eget ungdomsteam er en styrking av 
tjenestetilbudet til aldersgruppen 16-29 år. Å satse 
inn mot denne gruppen på et tidlig tidspunkt, for å få 
de over i arbeid og aktivitet, vil være gunstig både for 
den enkelte og kommunen. 

Opplæring til alle ansatte i NAV knyttet til veiled-
ningskompetanse og arbeidsmarkedskompetanse, 
vil styrke oppfølgingsarbeidet også med tanke på 
sosiale utfordringer. Å forstå og tolke brukers behov 
kan ofte være utfordrende, men med øket kom-
petanse blir dette bedre ivaretatt. Å hindre at barn 
vokser opp i fattigdom og for eksempel blir hindret i 
å kunne delta på samme aktiviteter som sine jevnal-
drende, er en prioritert veilederoppgave.. Tilsyn som 
fylkesmannen har gjennomført på fl ere NAV-kontor 
viser at NAV, i fl ere tilfeller, har sviktet med tanke på 
å ivareta barna tilstrekkelig.

 
Samarbeid på tvers av enhetene i kommunen vil gi 
bedre tjenester til brukerne, samt gi reduserte utgif-
ter. Spesielt med tanke på boligsituasjonen. Tilgang 
på riktige boliger til en krevende gruppe vil gi redu-
serte utgifter. Å måtte benytte campinghytter som 
boalternativ er kostbart for kommunen. Andre tiltak 
som å endre utlånstype fra serielån til annuitetslån 
for startlån kan være et gunstig tiltak for bruker. 
Dette gjør at fl ere brukere gis mulighet til å kunne 
kjøpe egen bolig gjennom ordningen. Brukerne vil 
her få lavere boutgifter som igjen gir redusert sup-
pleringsbehov. 

Støttekontakt er en ordning som er ment å gi bruker 
mulighet til sosial kontakt, men enheten mangler 
ressurser til å jobbe med dette tiltaket.

Molde IPS er et tilbud til personer i kommunen som 
ønsker ordinært arbeid, parallelt med behandling. Å 
lykkes med dette arbeidet er viktig for den enkelte, 
men også samfunnsøkonomisk. 

Flere tiltak som er satt i gang ut fra å redusere 
utgiftene er å tilby Smart-kurs til brukere som har 
økonomiske utfordringer. Dette forventes å gi effekt 
over tid. Videre er det satt av en ressurs til internopp-
læring. Med mange nytilsatte var dette nødvendig og 
vil gi resultater over tid.

Fremtidige utfordringer
Den største utfordringen er økonomiske rammer. Å 
redusere tjenestetilbudet er selvsagt en konsekvens, 
men når det gjelder ytelser er det meste lovpålagt. 

Det er en stor utfordring å ha tilgang til riktige boliger 
for enhetens brukere. Enhetens behov er tidligere 
skissert i antall, type og størrelse på boligbehovet. 
Behovet for midlertidige boliger er større enn tilgan-
gen, og betydelige summer brukes årlig til leie av 
campinghytter og andre midlertidige løsninger. 

Kostnaden ved å bo i en kommunal bolig er også en 
utfordring. En enslig lønnsmottaker eller stønads-
mottaker kan ha problemer med å klare sine bokost-
nader og må søke om supplering fra sosialtjenesten. 
Tilgang på rimelige boalternativer er derfor ønske-
lig. Spesielt er det behov for små boenheter som 
ettroms leiligheter og hybler. 

Behovet for egnede boliger for en gruppe krevende 
brukere er stort. Videre har et Lean-prosjektet sett 
på områder for å styrke samarbeid og rutiner internt i 
kommunen. Målsettingen her er å gi bedre tjenester 
til brukerne, samt å fi nne billigere løsninger for kom-
munen.   

Det er en økning i utbetaling av sosialhjelp til fl ykt-
ninger som er ferdig med introduksjonsperioden. 
Fra 2013 til 2014 har utgiftene til denne gruppen økt 
betydelig og dersom utviklingen fortsetter i årene 
fremover, kan utgiftene til sosialstønad øke betyde-
lig. For å motvirke dette, er det viktig med et godt 
integreringsarbeid fremover. 
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 RESSURSTJENESTEN

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2015 - 2018
Ressurstjenesten består av ulike tiltak som tilbyr 
tjenester til personer med utfordringer i arbeidslivet, 
personer med rusproblemer, psykiske lidelser eller 
atferdsproblematikk. Ressurstjenesten er samar-
beidspartner med ulike instanser og samarbeider om 
ulike tjenester.  

Arbeidstiltakene
Ressurstjenestens arbeids- og aktivitetstiltak har 
som formål å gi arbeidssøkere i aldersgruppen 18 
– 67 år med bistandsbehov og med psykososiale 
utfordringer, arbeidspraksis, aktiviteter og tilrettelagt 
oppfølging i form av avklaring og kartlegging. Det 
legges til rette for at deltakerne kan prøve ut og vide-
reutvikle sine ressurser ut fra en målsetting om å stå 
i jobb, videreføring til ordinær jobb, skole eller annet 
egnet tiltak eller behandlingstilbud.

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
Er et godkjent arbeidsmarkedstiltak i kategorien 
«arbeidspraksis i skjermet virksomhet» med ti plas-
ser. NAV tildeler alle plassene i tiltaket. Deltakere vil 
få anledning til å prøve ut ulike arbeidsformer, og vil 
i tett samarbeid med kvalifi sert veiledningspersonell 
få kartlagt og videreutviklet sin sosiale og formelle 
kompetanse og slik styrke sine muligheter for å 
komme i arbeid eller utdanning.

Avklaring og kartlegging
Ressurstjenesten driver i samarbeid med NAV tilta-
ket «avklaring og kartlegging» med ti plasser. NAV 
tildeler alle plassene i tiltaket. Tiltaket er rettet mot 
uavklarte og langtidsmottakere av sosialhjelp. For-
målet er å avklare og kartlegge deltakere for videre 
arbeid, skole eller annet tiltak. 

Tilrettelagt arbeid og aktivitet
Lavterskel arbeids- og aktivitetstilbud for personer 
med psykiske lidelser. Tiltaket har inntil 20 plasser. 
De fl este deltakerne har deltidsplass. Formålet er å 
gi personer som står utenfor det ordinære arbeids-
livet tilrettelagt arbeidstrening og aktivitet. Tilbudet 
driver delproduksjon for ulike aktører og har egen 
glass- og keramikkproduksjon.

Tiltakene for rusavhengige 
Det er en godt utbygd tiltakskjede for rusavhengige i 
Molde kommune. Enheten har oppfølging av ca. 200 
personer med rusproblemer. Tiltakene er forankret 
i ruspolitisk handlingsplan 2012-2016. Ressurstje-
nesten tilbyr ulike tjenester til personer med ruspro-
blematikk fra 16 år og oppover i kommunen. I 2013 
mottok Molde Kommunerusprisen for godt rusfaglig 
arbeid.

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018

Brutto driftsutgifter 15 229    

Brutto driftsinntekter -5 341    

Inngående 9 888 10 180 9 155 9 155 9 155

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 209 119   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 83 64   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -84   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  76   

Rammetrekk  -200   

K-sak 94/14 - reduksjon av rammen for ressurstjenesten  -1 000   
Utgående 10 180 9 155 9 155 9 155 9 155

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Kommunestyret vedtok i sak 94/14 i møte 11. desember 
reduksjon i ressurstjenesten med kr. 1.000.000,-.
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Ruskonsulent
Ruskonsulentene gir helhetlig oppfølging til den en-
kelte bruker som innebærer bistand med sikte på å 
begrense rusbruk. Dette innebærer blant annet hjelp 
til å få egnet bolig, behandling, ordnet økonomi, 
hjelp til å håndtere gjeld, til å få meningsfulle aktivi-
teter eller beholde ordinært arbeid. 

Ruskonsulentene henviser til ulike behandlingstil-
bud som poliklinisk behandling, døgnbehandling og 
LAR-behandling. Ruskonsulentene arbeider med 
motivasjonsarbeid, kartlegging og tilbakefallsfore-
bygging i tett samarbeid med bruker, øvrige tiltak i 
ressurstjenesten, NAV, fastlege og spesialisthelse-
tjenesten. Følger opp og koordinerer behandlingen 
for LAR-pasientene i kommunen. Ruskonsulentene 
gir råd og veiledning til pårørende og andre offentlige 
instanser, samt tilbyr åpen rådgivning alle ukedager 
ved mottaks- og oppfølgingssenteret. 

Rusfritt værested 
Er et tilbud for LAR-pasienter og for personer som 
har gjennomført rusbehandling eller er blitt rusfri 
på egen hånd. Værestedet har åpent alle ukedager. 
Det tilbys mat, råd, veiledning, oppfølging knyttet til 
nettverk, arbeid og fritid med mer.

Halvveishus
Halvveishuset er et boligtilbud, med tilbakefallsfo-
rebygging som målsetting. I hovedsak et tilbud til 
personer over 23 år som har vært i rusbehandling, 
fengsel eller på annen måte har vist rusfrihet over 
tid, og som er i en sårbar livsfase, men motivert for 
rusfrihet. Halvveishuset er en overgangsbolig med 
tanke på å etablere et liv uten rus og kriminalitet og 
består av fem toroms leiligheter. Halvveishuset er 
samlokalisert med kommunens rusfrie værested, og 
beboerne får oppfølging av personalet.

Nærbehandlingen
Nærbehandlingen er en dagbehandling for personer 
med alkohol- eller rusmiddelavhengighet. Behand-
lingen strekker seg over ca. 20 uker, med påføl-
gende ettervern over ett år. Behandlingen er basert 
på Minnesotamodellen. Behandlingen ledes av to 
terapeuter. Tilbudet gis til innbyggere i Molde kom-
mune, men andre kommuner har mulighet til å kjøpe 
behandlingsplass. 

Helsetiltak
Helsestasjon INDIGO er et lavterskel helsetiltak. 
Målgruppen er de mest belastede rusavhengige 
personene som ikke klarer å nyttiggjøre seg av de 
ordinære tjenestetilbud i kommunen

INDIGO har åpent tre dager i uken. Har fokus på kost 
og ernæring. Tilbyr måltider, sprøytebytte, sårstell, 
samtaler, hepatittvaksine, vitaminer, næringsdrikk og 
koordinering av helsetjenester. 

Ambulant oppfølgning voksen
Tiltaket følger opp voksne personer med rusproble-
matikk eller psykiske problemer. Oppfølgingen er 
individuelt tilrettelagt og kan inneholde støtte- og 
motivasjonssamtaler, praktisk bistand, bo-veiledning 
og pårørendearbeid. 

Ambulant oppfølging ungdom
Tiltaket følger opp ungdom mellom 16 - 25 år. Det er 
et oppsøkende, forebyggende tiltak og har en todelt 
oppgave: 
• Hindre eskaleringen mot en tung rusavhengig-

het gjennom tett samarbeid med NAV, skole, 
arbeidsplass og politi.

• Følge opp ungdom som har utviklet en avhengig-
het og sørge for rask innleggelse i institusjon og 
å ta imot utskrivningsklare pasienter fra rusinsti-
tusjoner.

Ungdomskontrakt
Tiltaket er et samarbeid mellom ressurstjenesten, 
barneverntjenesten og Politiet. Målgruppen er ung-
dom mellom 12 - 20 år, som har begått straffbare 
handlinger. I stedet for tradisjonelle reaksjoner som 
straff og bøter, vil reaksjonen være påtaleunnlatelse 
med vilkår. Innholdet og vilkårene i en kontrakt er 
individuelt tilpasset til kravet om aktivitet, skole og 
oppfølging, men inneholder alle et krav om rustes-
ting.

Housing First
Tiltaket er fi nansiert med statlige tilskuddsmidler. 
Housing First bygger på prinsippene om valgfri-
het og brukermedvirkning knyttet til type bolig og 
oppfølging. Tiltaket krever tett samarbeid med Molde 
Eiendom KF, kontoret for tildeling og koordinering og 
sosialtjenesten Nav Molde.

Interkommunalt samarbeid innen rustiltak
Ressurstjenesten har invitert noen nabokommuner 
til interkommunalt samarbeid om noen rustiltak. 
Dette er basert på en partnerskapsmodell hvor 
samarbeidskommunene tildeler plasser i de ulike 
tiltakene der ressurstjenesten driver tiltakene.
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2015 - 2018
Forklaring og konsekvens av endring
Ressurstjenesten vil få en rammereduksjon på 0,2 
mill. kroner som vil medføre at enheten må redusere 
bemanningen. Enheten har nedbemannet med seks 
årsverk siden 2011 og det er opprettholdt en mini-
mumsbemanning på enhetens tiltak. En ytterligere 
reduksjon i bemanningen vil mest sannsynlig føre til 
at enkelte tiltak bortfaller. Enheten er delfi nansiert av 
statlige tilskudd fra blant annet Helsedirektoratet og 
tilskudd gis hovedsakelig kun til lønnsmidler. Andre 

driftskostnader må dekkes av enheten. Regjeringen 
har varslet en opptrappingsplan for rusfeltet som vil 
bli lagt frem i løpet av 2015. Opptrappingsplanen vil 
mest sannsynlig være søknadsbasert, hvor kommu-
nen må vise til en egenandel i søknaden. Hvordan 
enheten blir påvirket av en ytterligere nedbemanning 
må ses i sammenheng med den varslede opptrap-
pingsplanen for rusfeltet.

Fremtidige utfordringer
Personer som utviklet rusavhengighet for 20 – 30 år 
siden er nå i 50 årene. De siste årene har enheten 
registrert en markant økning av tunge rusavhengige 
med alvorlige somatiske og psykiatriske tilleggslidel-
ser, såkalte trippelpasienter. De har behov for andre 
tjenester enn tidligere for å mestre livet og krever en 
større helhetlig kommunal innsats. Flere vil de neste 
årene ha behov for sykehjemsplass.

Nylig publisert statistikk (SIRUS) viser en liten ned-
gang blant ungdom når det gjelder inntak av alkohol 
og illegale stoff (spesielt Cannabis). Enheten mener 
at situasjonen i Molde er sammenfallende, men 
opplever at de som ruser seg, ruser seg mer på nar-
kotiske stoff enn tidligere. Enheten har registrert en 
økning blant unge, spesielt jenter fra 16 år og oppo-
ver, som ruser seg mye. Denne ungdomsgruppen er 
mer ressurskrevende enn eldre rusmiddelavhengige, 
fordi de krever en annen metodikk og innfallsvinkel. I 
tillegg ser ressurstjenesten en økning av ungdom og 
voksne med spilleavhengighet.

Innleggelse i rusinstitusjon har siden rusreformen i 
2004 vært kostnadsfri for kommunen. De siste årene 
har derimot lengden på innleggelsene gått kraftig 
ned. Langtidsbehandlingen var tidligere fra 1-2 år, 
i dag er langtidsbehandlingen 3-6 måneder. Dette 
medfører at pasientene har behov for et mye tettere 
og lengre ettervern enn tidligere, og mye av ansvaret 
for behandlingen er overført til kommunene.

De siste årene har enheten registrert en endring i 
hvilke stoff som inntas. Det har vært en stor økning 
i bruk av syntetiske stoffer. De syntetiske stoffene 
påvirker den mentale tilstanden til den som inntar 
stoffet på en annen måte enn andre stoff. Enheten 
opplever en stor økning i aggressiv adferd blant 
disse brukere. Der det tidligere kunne være én-til-én 
oppfølging, er det nå påkrevd å være to ansatte på 
grunn av sikkerheten til de ansatte. 

Enhetens brukergruppe er i stor grad avhengig av å 
leie kommunale boliger. De siste årene har etterspør-
selen etter kommunale boligene blitt større, hoved-
sakelig på grunn av bosetting av fl yktninger. Dette 
har medført at det er blitt vanskeligere å få egnede 
boliger til mange av enhetens brukere, noe som 
igjen medfører økt ressursbruk til oppfølging i bolig, 
gjentatte utkastelser, naboklager med mer.

Regjeringen legger opp til en reduksjon i det to-
tale antall tiltaksplasser for personer med nedsatt 
arbeidsevne i 2015. Fra et anslag på 70.100 plas-
ser i år til 68.700 i 2015. Denne reduksjonen kan få 
konsekvenser for enhetens antall med tiltaksplasser 
i arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS). 

Kommunestyret vedtok i sak 94/14 i møte 11. desember:

Verbalforslag
Deler av de tjenestene som ressurstjenesten utfører vur-
deres overført til attføringsbedriften Astero, der Molde 
kommune er største aksjonær. Dette gjelder spesielt den 
delen av virksomheten som tilbyr tjenester til personer 
med utfordringer i arbeidslivet. Dette er et område As-
tero tilbyr gode tjenester på.

Oversendelsesforslag
Det startes en prosess med omorganisering av res-
surstjenesten slik at enheten legges ned og oppgavene 
overføres til NAV Molde og helsetjenesten. 
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Helsetjenesten 62 943

Fellesområde pleie og omsorg -19 484

Glomstua omsorgssenter  107 332

Kirkebakken omsorgssenter 51 812

Råkhaugen omsorgssenter 43 524

Bergmo omsorgssenter 72 990

Røbekk omsorgssenter 1 527

Kleive omsorgssenter 38 095

Skåla omsorgssenter 23 366

Tiltak funksjonshemmede 150 259

Totalt 532 364

Helse og omsorg 2015 

Budsjett 2015 for helse og omsorg

Befolkningsvekst for aldersgruppen over 67 år i planperioden

Helse og omsorgs andel av kommunens totale driftsbudsjett

Hele 1.000

1000
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3000

4000

2014 20182015 2016 2017

67 - 79 år

80 år +

20182015 2016 2017

115 172 130 111

Endring fordelt på aldersgrupper:
67 - 79 år og 80 år og eldre

Årsvekst i aldersgruppen 67 år og eldre

42,5 %
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 HELSETJENESTEN

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018

Brutto driftsutgifter 85 761    

Brutto driftsinntekter -26 865    

Inngående 58 896 62 061 62 943 62 533 62 533

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 838 481   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 408 285   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -398   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  149   

Tilskudd oppstart lege 2013  -100 -100  

Fysioterapitjenesten: Innløse 1 driftshjemmel for fysioterapeut  -470   

PPT: Ytterligere nedtrekk 25 pst. stilling fra nytt skoleår  -90   

Redusere driftsutgiftene på kommunens legekontor ved at l
egene øker sine innbetalinger  -367   

K-sak 82/13 budsjettrev. 2 - pålegg om turnuslege  -101   

Overføring diagnose/rehabilitering på Kirkebakken fra 
pleie og omsorg 1 183    

Budsjett rev. 2 k-sak 41/14 - pålegg turnusplass fysioterapeut 210 85   

Rammetrekk  -1 164   

Drift helsetjenester Røbekk sjukeheim  310 -310  

Ny legeformidlingsavtale med Helseforetaket  1 100   

Budsjett rev. 3 k-sak 63/14  - turnusplass fysioterapi -210 -85   

Statsbudsjettet 2015 - tuberkuloseforebyggende 
arbeid, helårseffekt  -5   

Statsbudsjettet 2015 - psykiatri  233   

Avvikling Molde asylmottak - 20 pst. lege og  100 pst. helsesøster  -671   

Basistilskudd leger, økt sats fra 1. juli 2014, 25.200 personer 176 176   

Basistilskudd leger, økt antall innbyggere fra 25.200-26.048 351    

Lønnsøkning turnusleger 20 38   

Lønnsøkning beredskapsgodtgjøring leger 9    

Driftstilskudd 15,18 årsverk fysioterapeuter, økt sats fra 1. juli 2014 151 152   

Lønnsøkning kjøp legevaktformidling fra 1. juli 2014 29 29   

Turnusplass fysioterapi  295   

K-sak 94/14 - styrking av helsestasjon/skolehelsetjeneste  1 000   
Utgående 62 061 62 943 62 533 62 533 62 533

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Kommunestyret vedtok i sak 94/14 i møte 11. desember 
styrking av helsestasjon/skolehelsetjenesten med kr. 
1.000.000,-.



101

H
else og om

sorg

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2015 - 2018
Legetjenester 
25 fastleger og 2 turnusleger arbeider ut fra 7 lege-
kontor. Kommunen driver 4 av disse, Kvam, Skåla, 
Kleive og Kirkebakken. Det planlegges en ny fastle-
gehjemmel i 2015. Alle legene er tilpliktet tilsynsle-
gearbeid innen institusjoner, skoler, helsestasjoner, 
psykisk helse, rus, fl yktningehelse med mer, med 
til sammen rundt 4 årsverk fordelt på vel 40 deltids-
stillinger. Alle legene deltar også i døgnkontinuerlig 
legevakt. Molde er vertskommune for legevaktsam-
arbeid med Eide, Fræna og Nesset kommuner. Lege-
vakta fl yttet inn i nye lokaler i Kirkebakken helsehus 
2014 sammen med legesenter og den kommende 
døgnposten for øyeblikkelig hjelp.

Fysioterapitjenester, ergoterapi og rehabiliteringsteam 
Det er 15,2 årsverk privat fysioterapi med driftsavtale 
med kommunen knyttet til 7 fysikalske institutt. I 
tillegg er det fl ere fysioterapeuter uten driftsavtale 
i kommunen. Fysioterapeuter uten avtale har ikke 
trygderefusjon for sine tjenester og mottar ikke kom-
munal støtte.
Innen kommunal fysioterapi er det 2,5 årsverk 
knyttet til barn og personer med psykisk utviklings-
hemming ved Enensenteret. Antall henvendelser 
er økende. Mange har behov for habilitering i et 
livsløpsperspektiv. Det er rundt 5,5 årsverk knyttet til 
voksne og eldre ved korttidsopphold på Kirkebakken 
og ambulerende i distriktene.

Ergoterapi har hovedarbeidsområde å tilrettelegge 
for mestring av eget liv, i hjem, skole og arbeids-
plass. Etter innføring av samhandlingsreformen har 
antall henvendelser og behov for ergoterapitjenester 
vært sterk økende, dette spesielt i forbindelse med 
tidligere utskriving fra sykehus og tilrettelegging 
av bosituasjon med nødvendige hjelpemiddel. Det 
fi nnes et bredt spekter med hjelpemiddel, samt 
velferdsteknologi som gjør hverdagen lettere å mes-
tre. Å ha kapasitet og kompetanse til formidling av 
dette til brukere, er viktig for å nå målet i helse- og 
omsorgsplanen. Det er 1,4 årsverk knyttet til barn og 
1,4 årsverk til voksne og eldre, med lang ventetid på 
tjenesten. 

Somatisk rehabiliteringsteam arbeider gjennom 
tverrfaglig og målretta tiltak i samarbeid med ulike 
aktører innenfor og utenfor institusjon, for å øke 
graden av mestring og selvstendighet, til sammen 
tre årsverk.  

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Virksomheten inneholder svangerskapsomsorg, 
helsestasjonsvirksomhet for spe- og småbarn, skole-
helsetjeneste for barne-, ungdoms- og videregående 

skoler, helsestasjon for ungdom og helsetjeneste 
for fl yktninger. Virksomheten har ansvar for å følge 
opp gravide og barn og unges fysiske, psykiske og 
sosiale utvikling fra de er født til de er 20 år gamle. 
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lavter-
skeltilbud som møter alle barn og familier. Det er 
et stort ansvar med et stort potensiale for å jobbe 
helsefremmende og forebyggende.

Folkehelse og forebyggende arbeid 
Miljørettet helsevern omfatter faktorer i miljøet som 
direkte eller indirekte kan ha innvirkning på folks 
helse i vid forstand. Arbeidet inkluderer godkjen-
ning og tilsyn med blant annet skoler, barnehager 
og svømmebasseng. I tillegg ivaretakelse av ulike 
helsemessige hensyn i utslippssaker og plan- og 
byggesaker med tanke på miljø, omgivelseshygiene 
og tilgjengelighet. 

Vaksinasjonskontoret står for vaksinering og råd-
giving av utenlandsreisende og smitteoppsporing. 
Molde kommune har siden oppstarten i 2005 vært 
med i God helse - partnerskap for folkehelse. Lov om 
folkehelse som trådte i kraft 1. januar 2012 under-
streker at kommunen har ansvaret for folkehelsear-
beidet og skal bruke alle sine sektorer i folkehelsear-
beidet, som skal være systematisk, kunnskapsbasert 
og langsiktig. Kommuneoverlegen er overført til 
helsetjenesten i 2014.

Psykisk helsearbeid 
Tjenesten inneholder rehabiliteringsteam for psykisk 
helse, miljøarbeid, veiledning og kommunepsykolog. 
Psykologen deltar i folkehelsearbeid, veiledning og 
helsestasjon for ungdom. Det er ROR-samarbeid på 
fagfeltet, samarbeid med Helseforetaket og Høgsko-
len i Molde. Tjenesten administrerer pilotprosjektet 
«Rask psykisk helsehjelp» som går frem til 2016 og 
gir tilbud om behandling av lettere angst og depre-
sjon. Det er behov i befolkningen for å fortsette 
dette tilbudet etter at 147 personer benyttet seg av 
tjenesten første halvår 2014. 

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 
Virksomheten driver forebyggende arbeid gjennom 
råd og veiledning til foreldre, barnehager og skoler. 
Utreder behov for spesialpedagogisk hjelp på førsko-
leområdet og spesialundervisning i skolen. Virksom-
heten har samarbeidsavtaler om salg av tjenester 
til fl ere kommuner og Møre og Romsdal fylkeskom-
mune.
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Fremtidige utfordringer

Det er en stor utfordring å etablere tilbud til de ulike 
gruppene som kommunen har og får ansvaret for 
gjennom samhandlingsreformen. Nye tilbud innen 
forebygging, behandling og rehabilitering burde byg-
ges opp og kompetansen heves på etablerte områ-
der. Det er en klar økning i utskrivingen av pasienter 
til opptrening og rehabilitering. Samtidig reduserer 
helseforetaket sine rehabiliteringssenger og kommu-
nen bygger ned sitt fysioterapitilbud. Dette fører til 
økt ventetid på tjenesten og økt liggetid på sykehu-
set og ved våre institusjoner. Det vil også gå ut over 
drift og videreutvikling av Frisklivssentralen, redusere 
forebyggende tiltak og stoppe videreutvikling av læ-
rings- og mestringstilbud. Ingen av helsetjenestens 
tiltak i helse- og omsorgsplanen, som krever økte 
kommunale ressurser, kan følges opp.

Døgnpost øyeblikkelig hjelp blir etableret i 2014. 
Nasjonalt nødnett skal innføres i 2015. Videre er det 
viktig å sikre tidlig innsats ved psykisk helsesvikt og 
dermed er det behov for å videreføre behandlingstil-
budet «Rask psykisk helsehjelp» etter prosjektslutt 
2016. Dette vil vil kreve én ny psykologstilling. 

Tidligere hjemreise fra fødeavdelingen fører til behov 
for mer og tidligere besøk av jordmor. Antall fl yktnin-
ger er økende, det krever mer ressurser fra helsetje-
nestene. 

PPT har jobbet mye med å styrke skolene på sys-
temnivå og sammen med fagseksjon skole er det 
utarbeidet en plan for tilpasset opplæring i Molde 
kommune (Plass for alle). Lav bemanning og ge-
nerasjonsskifte i tjenesten gir utfordringer med å 
rekruttere nye ansatte som er med på å ivareta og 
sikre den gode kompetansen. En stor utfordring er 
antall henviste saker innen psykiske og psykososiale 
vansker. Antall stillinger i PPT har ikke gått i takt med 
økning av oppgavene og det er store utfordringer 
knyttet til arbeidet med å få ned spesialundervisnin-
gen i kommunen.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2015 - 2018
Forklaring og konsekvens av endring 
Enheten har til sammen 2,1 mill. kroner i rammere-
duksjoner for 2015 som det må gjennomføres tiltak 
for å innfri. 

Generelt rammetrekk på knappe 1,2 mill. kroner 
planlegges gjennomført ved å sette én fullmektigstil-
ling i vakanse fra 1. januar. I tillegg vil andre ledige 
stillinger i tjenesten for øvrig blir satt i vakanse der 
de oppstår. Tjenesteproduksjonen reduseres i alle-
rede pressede tjenester. De merkantile funksjonene 
halveres og vil redusere enhetens tilgjengelighet og 
ellers andre støttefunksjoner. 

Reduksjonen på 0,5 mill. kroner til ett årsverk privat 
fysioterapi, er ikke juridisk mulig å få til før det blir 
ledighet i hjemmel. Det er ikke meldt ledighet for 
2015.

Reduksjon på drift ved kommunale legekontor med 
0,4 mill. kroner er også en juridisk prosess som 
har tatt tid, og effekten vil ikke kunne hentes ut før 
tidligst mot slutten av 2015. 

Reduksjon i stilling i PPT med trekk på 0,1 mill. kro-
ner vil reduserer en presset tjeneste ytterligere. 

Nedleggelse av asylmottaket fører til at enheten får 
trekt ut 0,7 mill. kroner som tidligere er bevilget til 
helsetjeneter for asylanter. 

Følgende er ikke kompensert i form av økte oppga-
ver:
• Kommunens utbetalinger til pasientskadeerstat-

ningen økte med 0,4 mill. kroner utover avsatt 
budsjett i 2014. Dette vil trolig øke ytterligere i 
2015.

• Helsetjenesten er ikke kompensert med det 
fremlagte statsbudsjettet for 2015 om ytterligere 
økt satsing på helsestasjon og skolehelsetje-
neste med om lag 1,0 mill. kroner.

• Økte, pliktige dritsutgifter til nytt nasjonalt nød-
nett stipulert til 0,5 mill. kroner i 2015.

Enheten får også styrket sin ramme på enkelte 
områder.

Pålagt ekstra turnusfysioterapeut første halvår 2015 
er kompensert med 0,3 mill. kroner.

Helsetjenesten har utgifter på Røbekk omsorgssen-
ter så lenge institusjonen er i drift. Det er bevilget 
0,3 mill. kroner til dette. 

Legeformidlingsavtalen med sykehuset er reforhand-
let og ROR har vedtatt en endret fordelingsmodell 
som gir Molde kommune 1,1 mill. kroner i økte 
utgifter.

I tillegg er det kompensert 0,2 mill. kroner til økt 
satsing psykiatri utfra signal i statsbudsjettet.
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Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 (samlet for pleie- og omsorgsområdet) 
Hele 1.000

 PLEIE- OG OMSORGSOMRÅDET

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2015 - 2018

Pleie- og omsorgsområdet i Molde kommune består 
av: 
• institusjoner for heldøgns omsorg og rehabilite-

ring
• hjemmebaserte tjenester, inklusiv nattpatrulje
• drift av vaskeri og hovedkjøkken
• døgnbemannede bo-fellesskap
• dagsenter for eldre og demente
• dagtilbud, lavterskel, for personer med psykisk 

sykdom
• kommunal hjelpemiddelforvaltning 

Pleie og omsorg har ansvar for å yte tjenester i 
henhold til lov om helse- og omsorgstjenester i kom-
munen. 

Helse- og omsorgsplan for Molde kommune har 
medført endring i sykehjemsstruktur med påføl-
gende spesialisering av tilbudet ved institusjonene. 
Endringen ble gjennomført høsten 2013. 

Hjemmetjenesten har høsten 2014 gjennomført før-
ste trinn i arbeidet med strukturendring, jfr. helse- og 
omsorgsplan og rapporten «Utredning av hjemme-
tjenesten i Molde kommune» (april 2014). Endringen 
omfatter sentrumsdistriktene (Glomstua, Kirkebak-
ken og Bergmo), der hjemmetjenesten ved Kirkebak-
ken er overført til Glomstua. 

Kommunen mottar prosjektmidler fra Kreftforenin-
gen til stilling som kreftkoordinator i kommunen. 

Kreftforeningen fi nansierer 75 pst. av utgiftene og 
kommunen må dekke resten innenfor fagområdets 
ramme. Prosjektmidler søkes videreført så lenge 
Kreftforeningen lyser ut midler, og det er av stor be-
tydning at denne stillingen også videreføres etter at 
prosjektmidler fra Kreftforeningen opphører. Tiltaket 
er forankret i helse- og omsorgsplanen.

Kommunen mottar prosjektmidler til fullfi nansiering 
av 50 pst. stilling med mandat å jobbe med utar-
beiding og implementering av gode prosedyrer og 
rutiner innenfor fagområdet palliasjon (omsorg ved 
livets slutt). Prosjektmidler kan søkes om årlig i tre år 
og søkes videreført for 2015.

Utprøving, innføring og implementering av digitalise-
ringsprosjekter. Elektronisk meldingsutveksling mel-
lom PLO, Helseforetaket og legekontorene. Innføring 
av elektronisk arbeidsplan og håndholdte enheter i 
hjemmetjenesten 

Innføring og implementering av trygge og helhet-
lige pasientforløp, og hverdags-rehabilitering som 
arbeidsmetode i hjemmebasert omsorg. Tiltaket er 
forankret i helse- og omsorgsplan. 

Implementering og oppfølging av styringsindikatorer 
for tjenesten som omhandler etterspørsel, bestilling 
og produksjon av tjenester. 

Fellesområde pleie og omsorg 9 449 -19 484 -19 232 -19 232 -19 232

Glomstua omsorgssenter 81 496 107 332 104 122 104 122 104 122

Kirkebakken omsorgssenter 73 999 51 812 48 586 48 586 48 586

Råkhaugen omsorgssenter 31 881 43 524 41 934 41 934 41 934

Bergmo omsorgssenter 70 279 72 990 72 762 72 762 72 762

Røbekk omsorgssenter  18 405 1 527   

Kleive omsorgssenter 37 723 38 095 37 640 37 640 37 640

Skåla omsorgssenter 22 283 23 366 22 618 22 618 22 618

Sum ramme pleie- og omsorgsområdet 345 515 319 162 308 430 308 430 308 430

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Kommunestyret vedtok i sak 94/14 i møte 11. desember 
gjennomføringen av helse- og omsorgsplanen skal skje 
i henhold til fremlagt sak «Gjennomføring av helse og 
omsorgsplan. Alternative tilpasninger for 2015», som er 
lagt ved budsjettsaken.

Se helse og omsorgsplanen side 168.
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Hele 1.000
Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 (samlet for pleie- og omsorgsområdet)

Brutto driftsutgifter 386 991    

Brutto driftsinntekter -56 592    

Inngående 330 399 344 219 316 840 306 135 306 135

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 7 152 4 074   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 1 296 1 026   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -1 116   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  820   

Budsjett rev.1 k-sak 1/14 - korr. egenfi nansiering 
lønnsoppgjør 2014 1 109    

Budsjett rev.1 k-sak 1/14 - for høy priskompensasjon 2014 -639    

Reduksjon 16 institusjonsplasser utsatt til 1. juli 2014, 
etablering døgnbemannet bofellesskap og styrking 
hjemmetjenesten  -2 691   

K-sak 20/14 - innsparing endring av Røbekk omsorgssenter 2 691 2 691   

Overføring diagnose/rehabilitering på Kirkebakken til 
helsetjenesten -1 183    

Flytting av ressurskrevende tjenester (37253) til tiltak 
funksjonshemmede (38640) -72 -115   

Gjennomføring av helse- og omsorgsplan  11 000 -11 000  

Uttrekk lønns- og priskompensasjon 2015   -484  

Helårseffekt innsparing helse- og omsorgsplan  -2 691   

K-sak 20/14 - Redusert oppholdsbetaling 16 plasser 
1. juli Røbekk 1 085 1 085   

Omfordeling Røbekk, redusert oppholdsbetaling, 16 inst.pl.   -1 085   

K-sak 20/14 - Hjemmetjenesten natt 225 450   

Omfordeling Røbekk, styrking hjemmetj. Glomstua natt  -450   

K-sak 20/14 - 8 plasser m.v. fra Røbekk omsorgssenter til 
Råkhaugen omsorgsenter 1. juli 2014 4 247 2 530   

Omfordeling Røbekk, 8 inst.plasser til Råkhaugen  -2 530   

K-sak 20/14 - Hjemmetjenesten natt 225    

K-sak 20/14 - Restbudsjett 24 plasser Røbekk omsorgssenter 
inndratt -10 223    

K-sak 41/14 - Økt oppholdsbetaling 16 midlertidige plasser 
Røbekk omsorgssenter -1 088 1 088   

K-sak 41/14 - nye Råkhaugen bofellesskap 1 200 2 200   

K-sak 41/14 - Drift 16 (+8) plasser fra 1. juli 8 438 -8 438   

Opphør ressurskrevende tjenester i hjemmet (37252) -847 -2 233   

Opphør ressurskrevende tjenester institusjon (37454) fra 
2. august 2014 -250 -424   

K-sak 20/14 - bemannet bofellesskap Gotfred Lies plass  1 750 1 750   

Omfordeling Røbekk til Glomstua, bofellesskap G.L.  -1 750   

Kleive opphør ressurskr.tj. institusjon (37761) fra 30.08.14  -660   

Statsbudsjettet 2015 - brukerstyrt personlig assistanse  1 532 752  

Statsbudsjettet 2015 - redusert egenandel for personer på 
dobbeltrom, helårseffekt  79   

Statsbudsjettet 2015 - avvikling av kommunal medfi nansiering  -32 495   

Utgående 345 515 319 162 308 430 308 430 308 430

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Glomstua omsorgssenter
Sykehjem
Etter ny institusjonsmodell har institusjonen 44 ordi-
nære langtidsplasser og 10 plasser i skjermet enhet 
for demente. Institusjonen har 7 dobbeltrom og 40 
enerom. Forskyving av gjennomføring av tiltak helse- 
og omsorgsplan medfører fortsatt drift av demens-
plasser ved sykehjemmet. 

Kjøkken
Kjøkkenet på Glomstua skal produsere mat til bebo-
ere ved Glomstua, Kirkebakken og Råkhaugen. 

Hjemmetjenester
Høsten 2014 ble første trinn i arbeidet med struktur-
endring i hjemmetjenesten gjennomført. Hjemmetje-
nesten ved Kirkebakken er overført til Glomstua og 
lagt under felles ledelse. 

Det er behov for å styrke tjenesten for å gi tjenester 
i henhold til de vedtak som er fattet.

Nattpatrulje
I forbindelse med strukturendring i hjemmetjenesten 
er nattpatruljen samlet ved Glomstua under felles 
ledelse. Del av ressursen er knyttet til Godfred Lies 
plass 1, og betjener hele huset med tilstedeværelse 
på natt. Tiltaket er i tråd med helse og omsorgspla-
nen og skal bidra til å gi en trygg og god nattjeneste 
til hjemmeboende. 

Dagavdeling Glomstua.
Fagområdet gjennomførte endring i dagtilbudet til 
eldre med hensyn til behov for rammetilpasning 
i 2013. Dette medførte overføring av plasser fra 
Kirkebakken til Glomstua omsorgssenter. Driften 
videreføres. 

Bofelleskap
Glomstua bofelleskap for personer med psykisk 
sykdom har fi re boenheter som er døgnbemannet.
Bofelleskap Godfred Lies plass 1., har tjueto døgnbe-
mannede boenheter.

Ressurskrevende tiltak i hjemmet
Omsorgsdistriktet leverer døgntjeneste til ressurs-
krevende tjenestemottakere. 

Kirkebakken omsorgssenter
Sykehjem
Strukturendring og spesialisering av kommunens 
institusjoner for heldøgns omsorg medførte en sam-
ling av alle døgnplasser for korttidsopphold og reha-
bilitering i institusjon i Kirkebakken omsorgssenter. 

Kirkebakken omsorgssenter drifter 56 døgnplasser 
for tidsavgrenset opphold. Det er 8 plasser for reha-
bilitering og 48 korttidsplasser med varierende grad 
av tidsavgrensning. Plassene fordeles på 18 dobbelt-
rom og 20 enkeltrom. 

Hjemmetjenester
All hjemmebasert omsorg er fra høsten 2014 over-
ført til Glomstua omsorgssenter. Unntak er tjenesten 
brukerstyrt personlig assistanse, som er overført til 
Bergmo omsorgssenter. 

Strukturendringen i institusjonsdriften og hjemme-
baserte tjenester har gitt kommunen mulighet til å 
rendyrke Kirkebakken omsorgssenter som helsehus, 
og ha fokus på integrering av tiltak tilpasset kommu-
nens oppgaver i samhandlingsreformen. 

Hjelpemiddelforvaltning
Kommunens hjelpemiddelforvaltning er lokalisert til 
Råkhaugen omsorgssenter, men ligger administrativt 
til Kirkebakken omsorgssenter. 

Rosestua dagsenter
Aktivitetstilbudet ved Rosestua driftes som lavter-
skeltilbud for personer med psykiske vansker. 

Råkhaugen omsorgssenter
Avlastningstjenesten for utviklingshemmede (8 bo-
enheter) og Krisesenteret (16 boenheter) er lokalisert 
i bygget i påvente av alternative lokaler. 

Sykehjem
Etter ny institusjonsmodell utvikles Råkhaugen om-
sorgssenter til kommunens kompetansesenter for 
personer med demens. Døgnplasser med skjermede 
enheter, samt forsterkede plasser skal samles her. 
Trinn 1 i denne prosessen er gjennomført ved at til 
sammen 32 demensplasser er overfl yttet fra andre 
institusjoner; 16 fra Kirkebakken og 16 fra Røbekk. 
Som følge av utsatt gjennomføring av tiltakene i 
helse- og omsorgsplan, vil en ikke få fullført spesia-
liseringen med overfl ytting av 10 skjermede plasser 
fra Glomstua. Krisesenteret, som i dag har tilhold 
i underetasjen i bygget, må fl ytte ut for å frigjøre 
nødvendige lokaler. Kommunenes demenstilbud, 
kompetanse og ressurser vil da bli samlet under fel-
les ledelse. 

Vaskeri
Vasker tøy for Råkhaugen sjukehjem, Glomstua sju-
kehjem, bofelleskapene i Råkhaugen og GLP1. 
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Dagavdeling
I Råkhaugen driftes kommunens dagsenter for per-
soner med demens som er et felles tilbud for hele 
Molde kommune. 
Grunnet store distanser og individuelle behov, er det 
opprettet desentraliserte plasser for personer med 
demens på dagsentrene ved Kleive omsorgssenter 
og Skåla omsorgssenter. 

Bofelleskap
Råkhaugen bofelleskap har åtte boenheter. Disse 
forberedes til å bli tatt i bruk for yngre personer med 
demens. I rammen mangler fi nansiering av natt-res-
surs tilsvarende 1,9 årsverk. Tiltaket skulle iverkset-
tes i 2014, men ble forsinket. Tiltaket planlegges satt 
i drift fra 2015. 

Bergmo omsorgssenter
Sykehjem
Etter ny institusjonsmodell har resultatområdet 47 
langtidsplasser. 

Kjøkken
Kjøkkenet på Bergmo produserer mat til beboere 
ved Bergmo og Røbekk omsorgssenter. 

Hjemmetjenester
Høsten 2014 ble første trinn i arbeidet med struktur-
endring i hjemmetjenesten gjennomført. Ordningen 
Brukerstyrt personlig assistanse er lagt til Bergmo 
under felles ledelse.

Ressurskrevende tiltak i hjemmet
Omsorgsdistriktet leverer døgntjeneste til ressurs-
krevende brukere. 

Nattpatrulje
Høsten 2014 ble kommunens nattjeneste samlet og 
lagt under felles ledelse på Glomstua. Tiltaket er i 
tråd med helse- og omsorgsplanen og skal bidra til å 
gi en trygg og god nattjeneste til hjemmeboende. 

Dagavdeling
Fagområdet gjorde endring i dagtilbudet til eldre som 
tiltak for å gjennomføre rammetilpasning for 2013. 
Dette medførte overføring av plasser fra Kirkebakken 
omsorgssenter til Bergmo. Driften videreføres. 

BPA
Tjenesten er fra høsten 2014 samlet og lagt til 
Bergmo omsorgssenter under felles ledelse. 

Bofelleskap
Tollero bofelleskap for personer med psykisk syk-
dom har seks boenheter med bemanning deler av 
døgnet, men ikke på natt. 

Røbekk omsorgssenter 
Enhetsleder ved Røbekk omsorgssenter har etter 
omstrukturering og spesialisering av institusjonsdrif-
ten fått utvidet sitt ansvarsområde til å innbefatte 
Råkhaugen omsorgssenter. 

Sykehjem
Før omstrukturering og spesialisering hadde Røbekk 
sykehjem 32 plasser fordelt på ordinære langtids-
plasser og demensplasser. Spesialiseringen med-
førte at 16 plasser ble fl yttet til Råkhaugen. Som 
følge av utsatt gjennomføring av tiltak i hht. helse- og 
omsorgsplan ble det i k-sak 20/14 vedtatt ikke å avvi-
kle Røbekk som planlagt. Fra 1. juli 2014 ble derfor 16 
plasser videreført. Det ble i budsjettrevisjon II 2014 
i tillegg bevilget midler til å opprette 8 midlertidige 
plasser, men pga. rekrutteringsproblemer er tiltaket 
ikke iverksatt. For 2015 er det lagt opp til avvikling av 
plassene ved Røbekk omsorgssenter.

Vaskeri
Vasker personaltøy samt fl at-tøy og privattøy til 
beboere ved Røbekk og Bergmo sykehjem. Fra 2015 
overføres budsjettet til Råkhaugen. 

Kleive omsorgssenter 
Kleive og Skåla omsorgssenter har felles enhetsle-
der, oversykepleier og merkantil ressurs. 

Sykehjem
Etter ny institusjonsmodell har resultatområdet 24 
langtidsplasser. 

Kjøkken
Kjøkkenet på Kleive produserer mat til beboere ved 
Kleive og Skåla omsorgssenter. 

Vaskeri
Vasker personaltøy samt fl at-tøy og privattøy til bebo-
ere ved Kleive sykehjem. 

Hjemmetjenesten
Hjemmetjenesten ved Kleive omsorgssenter omfat-
tes ikke av de strukturendringer som gjøres i sen-
trumsdistriktene.
Det er ikke gjort endring i ressursene for 2015. 

Ressurskrevende tiltak i hjemmet
Omsorgsdistriktet leverer døgntjeneste til ressurs-
krevende bruker. 

Dagavdeling
Driften videreføres uten endringer i 2015. 
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Skåla omsorgssenter
Kleive og Skåla omsorgssenter har felles enhetsle-
der, oversykepleier og merkantil ressurs. 

Sykehjem
Etter ny institusjonsmodell har resultatområdet 17 
ordinære langtidsplasser. 

Vaskeri
Vasker personaltøy samt fl at-tøy og privattøy til bebo-
ere ved Skåla sykehjem. 

Hjemmetjenester
Hjemmetjenesten Skåla omsorgssenter omfattes 
ikke av de strukturendringer som gjøres i sentrums-
distriktene.
Det er ikke gjort endring i ressursene for 2015. 

Dagavdeling
Driften videreføres uten endringer i 2015. 

  Molde Kommune Landet

Nøkkeltall KOSTRA - pleie og omsorg, konsern

Institusjoner - andel av netto driftsutgifter 50,6 53,0 50,7 43,3 45,0

Tjenester til hjemmeboende - andel av netto driftsutgifter 43,6 41,7 44,7 51,0 49,8

Aktivisering, støttetjenester - andel av netto driftsutgifter 5,8 5,3 4,6 5,7 5,2

Netto driftsutgifter per innbygger i kroner 14 513 16 613 17 213 14 347 15 525

Netto driftsutgifter per innbygger 80 år og over 293 813 332 985 355 848 341 222 349 365

Netto driftsutgifter per innbygger 67 år og over 103 995 116 423 116 793 104 983 109 804

Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning 72 72 73 74 75

Plasser i institusjon i pst. av innbyggere 80 år over 18,3 19,1 20,9 16,5 18,5

Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i pst. 
av befolkning 80 år og over 23,0 23,0 25,0 27,0 29,0

Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold 17,4 18,3 21,4 19,9 18,7

Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens 14,3 13,8 13,0 23,4 23,8

Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering 1,7 3,3 3,1 7,6 7,9

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, 
per kommunal plass 976 782 1 030 855 1 020 407 1 043 610 977 884

  2011 2012 2013 gruppe 13 uten Oslo

KOSTRA
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(1)  Nedgang serviceoppdrag Hjelpemidelforvaltning skyldes at utlånet til institusjonene har gått ned, samt færre hjelpemidler til utlån ettersom ADL
      hjelpemidlene gradvis er blitt borte. Innført egenbetaling/gebyr kan også ha virket inn.
(2)  NAV opplyser at den svake nedgangen på utlån/innlevering Hjelpemiddelsentralen skyldes ny måte å søke på, og at ADL hjelpemidlene ble borte.
(3)   Saker under behandling på telletidspunktet er ikke med.

Sentrale måltall

Nøkkeltall for pleie og omsorg - IPLOS

Antall 80 år og over   1 264   1 266 

Mottakere av hjemmehjelp totalt/ 80 år og over  378/242 385/239

Gjennomsnittelig tildelte timer hjemmehjelp per uke  1,09 1,0

Antall brukere av hjemmesykepleie totalt/80 år og over  883/522 892/520

Gjennomsnittlig tildelte timer hjemmesykepleie per uke  6,0 5,8

Matombringing antall porsjoner  44 840  46 399 

Brukere av trygghetsalarm  536 644

Timer tildelt omsorgslønn/antall mottakere  6 885/32 7 293/32

Dagplasser per dag/brukere per år  60/196 58/148

Dagplasser for personer med dementsykdom/antall brukere  15/53 15/56

Antall omsorgsboliger med utpekingsrett (Molde Eiendom KF og MOBO)  188 188

Antall trygdeboliger/andre boliger med utpekingsrett  66/11 66/11

Mottakere av ressurskrevende tjenester  11 16

Hjelpemiddelforvaltning – utførte serviceoppdrag (1)  2 119 2 003

Utlånte hjelpemidler fra kommunens lager  2 379 2 407

Utlån/innlevering fra Hjelpemiddelsentralen (2)  3 698/1 548 3 612/2 630

Antall sykehjem  7 7

Antall sykehjemsplasser  246 246

Enerom i pst.  95,2 87,7

Mottatte søknader fast plass i sykehjem  158 154

Vedtak faste plasser i sykehjem (3)  77 118

Antall avslag sykehjemsplass (3)  34 36

     2012 2013

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2015 - 2018

Forklaring og konsekvens av endring
Pleie- og omsorgsområdet er skjermet for nytt ram-
metrekk i 2015, men har et for høyt aktivitetsnivå 
i forhold til rammer. Dette viser seg gjennom et 
betydelig merforbruk, hovedsakelig relatert til økte 
lønnskostnader i 2014. Avviket skyldes behov for 
innleie av personell ut over grunnbemanning for å 
yte nødvendig helsehjelp i henhold til vedtak og gjel-
dende standarder. Det ble i oktober 2014 iverksatt 
umiddelbare tiltak med hensikt å begrense merfor-
bruket. 

En videreføring av tiltakene vil redusere aktivitetsni-
vået og bidra til å holde drift innenfor tildelte rammer. 
Inntil en ser effekt av større prosesser nevnt under, 
melder Rådmannen om følgende konsekvenser knyt-
tet til vedtatte standarder for pleie- og omsorgstje-
nesten.

• Pleiepersonalet vil måtte prioritere sin tid til å 
sikre nødvendig helsehjelp, spesielt i den hjem-
mebaserte omsorgen. 

• Utfordringer med å kunne ta inn pasienter på 
kriseplass.

• Økning i antall tvangsvedtak jfr. helse- og om-
sorgslovens § 4a.

• Ledere må bidra med utføring av sykepleieropp-
gaver i avdelingen.

• Samtaler med pårørende nedprioriteres. 
• Mindre tid til oppfølging av personalet, eks. IA-

avtalen.
• Redusert mulighet til deltagelse i utviklingsar-

beid der vikar for pleiepersonell ikke er eksternt 
fi nansiert.
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I budsjettrevisjon III 2014 har rådmannen fått stilt til 
rådighet en ressurs for å fi nne forklaringer samt fore-
slå å gjennomføre tiltak som kan bidra til økonomisk 
balanse. I tillegg til tiltak for 2014 som videreføres, 
initieres følgende aktuelle områder å se nærmere på. 

• Ny gjennomgang av kvalitetsstandardene for 
tjenesteområdet. Med de rammeforutsetnin-
ger som ligger til grunn og nødvendigheten i å 
måtte redusere aktivitetsnivået, ser rådmannen 
det som nødvendig å ta disse opp til ny vurde-
ring. Det gjelder både kriterier for tildeling og 
innholdet i tjenestene, samt å sette kriterier for 
vurdering av faglig forsvarlighet. 

• Konsekvens for kommunens innbyggere blir høy-
ere terskel for å få tildelt tjenester. Tildeling av 
tjenester skal dekkebehov for nødvendig helse-
hjelp ifl g. helse- og omsorgsloven.

• Evaluering av kontor fort tildeling og koordine-
ring. Dette i lys av blant annet saksbehandlings-
praksis, vedtakstildeling og samarbeid. 

• Optimalisering av arbeidspraksis med LEAN som 
forbedringsmetodikk. Mål for arbeidet er å sikre 
best mulig effektiv arbeidsfl yt både i sykehjem 
og hjemmebasert tjenester. I arbeidet ligger 
både gjennomgang av turnuser og bemannings-
norm.

• Fokus på pasientforløpene i kommunen. Gjen-
nom forbedret samarbeid og kommunikasjon 
mellom KTK og driftsenhetene forventer råd-
mannen best mulig effektiv bruk av plassene i 
institusjon etter spesialiseringen. Særlig gjelder 
dette for Kirkebakken kortidssjukehjem og Råk-
haugen omsorgssenter for demente. Økonomisk 
forventes en reduksjon i behovet for innleie av 
ekstra personell ut over grunnbemanning som 
følge av at pasienter ivaretas og gis tjenester på 
rett nivå. 

• Rådmannen foreslo i rammesaken for 2015 å 
styrke området med 14,4 mill. kroner til fi nansi-
ering av pukkelkostnader knyttet til forskyving 
av gjennomføring av tiltak i helse- og omsorgs-
planen. Av dette er 11,0 mill. kroner til videre 
drift av Røbekk sykehjem, med trinnvis avvikling. 
Etter en helhetlig vurdering foreslår rådmannen 
ikke å åpne 8 midlertidige plasser ved Røbekk. 
Mulig økonomisk gevinst kan omfordeles til 
fi nansiering av pukkelkostnader knyttet til utsatt 
gjennomføring av helse- og omsorgsplan for 
budsjettåret 2015. I tillegg foreslås 3,4 mill. 
kroner til drift av døgnbemannet bofelleskap for 
yngre demente i Råkhaugen, dette er foreslått 
videreført i økonomiplanperioden. 

Kirkebakken har en særlig krevende drift, både 
medisinskfaglig og administrativt, og som viser seg 
utløser behov for annen bemanningsfaktor enn det 

som har vært lagt til grunn. Grunnbemanning ved 
Kirkebakken kortidssykehjem er videreføring av 
bemanningsnorm for ordinær langtidsinstitusjon, og 
ikke i nødvendig grad tilpasset den pasientgruppen 
en ser kommer fra sykehuset. For å kunne opprett-
holde jevn drift over året innenfor tildelte rammer 
må en vurdere om en kan drifte alle 56 plasser som 
planlagt. 

Fellesområdet pleie og omsorg
Stortinget har vedtatt endringer i pasient- og bru-
kerrettighetsloven. Endringen gir rett til brukerstyrt 
personlig assistanse (BPA) for personer under 67 
år med langvarig og stort behov for personlig assis-
tanse etter helse- og omsorgsloven. Retten omfatter 
også avlastningstiltak etter samme lov for personer 
med foreldreansvar for hjemmeboende barn un-
der 18 år med nedsatt funksjonsevne. De samlede 
merkostnadene av forslaget anslås på landsbasis til 
300 mill. kroner i 2015, økende til 500 mill. kroner i 
2016. Det foreslås på den bakgrunn å styrke de frie 
inntektene til kommunene med 300 mill. kroner 
til oppfølging av rettighetsfestingen i 2015. Det er 
noe usikkert hvordan den nye ordningen vil slå ut 
for kommunen. Molde kommunes andel anslås til 
1,5 mill. kroner og legges foreløpig inn i rammen 
på fellesområdet for senere fordeling mellom tiltak 
funksjonshemmede og pleie- og omsorgsområdet.
 
Fra juli 2014 ble det innført redusert egenbetaling for 
personer på langtidsopphold, og som ufrivillig ligger 
på dobbeltrom. Kommunen blir delvis kompensert 
for inntektstapet og rammen styrkes med 0,1 mill. 
kroner. 

Kommunal medfi nansiering er i Statsbudsjettet fore-
slått avviklet fra 1. januar 2015 og rammen reduseres 
dermed med 32,5 mill. kroner.

Antall institusjonsplasser

2011 230

2012 246

2013 246

2014 246

2015 246

1. september 2015 238

31. desember 2015 230

  Antall plasser
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Glomstua omsorgssenter
Som følge av strukturendring i hjemmebasert tje-
nester ble hoveddelen av hjemmetjenestene ved 
Kirkebakken høsten 2014 fl yttet til Glomstua under 
felles ledelse. Dette innbefattet hjemmesykepleie 
inkl. psykisk helsearbeid, nattpatrulje, bo-felleskapet 
Godfred Lies plass 1 og ressurskrevende tjenester. 
Endringen gir mulighet for bedre utnyttelse av res-
surs og kompetanse. Overføringen gir noen prak-
tiske utfordringer mht. parkering, og enheten må se 
helhetlig på de muligheter som ligger i tilknytning 
til omsorgssenteret og området rundt. Oppfølging 
av vedtak om BPA ble samtidig overført til Bergmo 
omsorgssenter.

Omsorgsdistriktet leverer døgntjeneste til ressurs-
krevende tjenestemottakere. Deler av disse er ikke 
fi nansiert i rammen, og medvirkende til merforbruk 
på området. 

Kirkebakken omsorgssenter
I henhold til rapporten «Utredning av hjemmetjenes-
ten i Molde kommune» og helse- og omsorgsplan 
reduseres antall hjemmetjenesteenheter i sen-
trumsdistriktene fra tre til to. Hoveddelen av hjem-
mebasert omsorg ved Kirkebakken ble høsten 2014 
overført til Glomstua omsorgssenter. Oppfølging av 
vedtak om BPA ble overført til Bergmo omsorgssen-
ter. 

Råkhaugen omsorgssenter
Fra juli 2014 ble det overført ramme tilsvarende 8 
langtidsplasser fra Røbekk til Råkhaugen. Institu-
sjonen har 32 demensplasser. Tiltaket er videreført 
i økonomiplan. Økt kostnad som følge av behov 
for endring i bemanningsnorm fra langtidsplass til 
demensplass er ikke korrigert i rammen. 

Bemanning natt ved omsorgssentret
I gjennomføringen av tiltaksdelen i helse- og om-
sorgsplan var det lagt opp til en felles utnytting 
av nattressursen mellom sykehjemmet og bo-
felleskapet. Kommunestyrets vedtak om utsetting 
av gjennomføring av tiltaksdelen ved å videreføre 
Røbekk som institusjon ut 2015, og utsatt fl ytting av 
Krisesenteret til årsskiftet 2015 - 2016 har medført 
pukkelkostnader i fht. fi nansiering av nattressurs.   
Det knytter seg noe usikkerhet til fi nansiering av 
nattressurs tilsvarende overføring av 3,8 årsverk fra 
Røbekk. Budsjett og rammer for 2014 forutsatte av-
vikling av Røbekk som institusjon innen 1. juli 2014. 
I gjennomføringsplanen lå implisitt at nattressursen 
skulle overføres i sin helhet fra Røbekk til Råkhau-
gen. 

Bofelleskap
Fram til høsten 2014 var Råkhaugen bofelleskap 
underlagt Bergmo omsorgssenter. Bofelleskapet var 
bemannet på dag og kveld. Beboerne er i løpet av 

høsten 2014 overfl yttet til langtidsopphold i institu-
sjon eller døgnbemannet bofelleskap ved GLP1. 
Bemanningsressursen ved bofelleskapet fulgte med 
til GLP1. 

Døgnbemannet bofelleskap for yngre demente, 8 bo 
enheter
Planlegging av tiltaket startet høsten 2014. I rammen 
for 2015 ligger bemanning på dag og kveld tilsva-
rende 6 årsverk. Nattressursen er ikke fi nansiert i 
prosjektet. Det var i planen lagt opp til at natt skulle 
serves fra sykehjemmet, fi nansiert ved overfl yt-
ting av nattressurs fra Glomstua i forbindelse med 
overfl ytting av demensavdelingen der. Som følge av 
utsatt fl ytting av Krisesentret, berammet til årsskiftet 
2015 - 2016, vil en ikke kunne nyttiggjøre seg denne 
ressursen som planlagt. I ettertid ser en imidlertid at 
det vil være særlig utfordrende å få dette til å funge-
re, da det vil være behov for kontinuerlig tilstedevæ-
relse på natt i bofelleskapet på grunn av beboergrup-
pens behov for oppfølging. 

Råkhaugen bofelleskap er underfi nansiert og opp-
start i 2015 vil gi et merforbruk inntil det er bevilget 
midler til fi nansiering av 1,9 årsverk nattressurs. Råd-
mannen fi nner det derfor vanskelig å tilrå iverksetting 
uten at tiltaket er fullt ut fi nansiert.

Som følge av arbeidet med spesialisering av institu-
sjonene har det vært en budsjettmessig opprydding 
mellom omsorgsdistriktene. Rammen til hjelpemid-
delforvaltningen er fl yttet fra Råkhaugen og lagt 
under Kirkebakken omsorgssenter.  

Som følge av avvikling av Røbekk omsorgssenter i 
2015, vil vaskeridriften overføres til Råkhaugen. Bud-
sjettmessig gjøres endringen fra 1. januar 2015.

I arbeidet med avvikling av Røbekk må det tas stilling 
til vaktmesterressursen. 50 pst. av ressursen benyt-
tes til sjåføroppdrag i tilknytning til vaskeri og mat-
kjøring. Inntil dette er avklart, legges denne budsjett-
messig til Råkhaugen fra 1. januar 2015.

Røbekk omsorgssenter
Det ble for 2014 bevilget8,6 mill. kroner til fi nansier-
ing av pukkelkostnader som følge av utsatt gjen-
nomføring av helse- og omsorgsplanen. Av disse 
var 4,9 mill. kroner til videre drift av Røbekk fra 1. juli 
og ut året. I tillegg ble det bevilget 2,4 mill. kroner 
til oppstart av 8 midlertidige plasser for å forbedre 
mulighetene til å ta imot utskrivningsklare pasienter 
fra sykehuset. På grunn av kommunens økonomiske 
situasjon, valgte rådmannen ikke å iverksette drift av 
disse plassene. Utgangspunktet for 2015 er dermed 
videreføring av 16 plasser.

For 2015 er rammen foreslått til 11 mill. kroner med 
nedtrapping og avvikling av sykehjemsplassene 
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Fremtidige utfordringer

Kort sikt
Det vil bli særdeles krevende å gjennomføre de tiltak 
som er nødvendig for å tilpasse aktivitetsnivå til ram-
mer som er gitt. Tiltakene henger sammen og står i 
avhengighetsforhold til hverandre for å kunne hente 
ut nødvendig effekt. Dette gjelder særlig etablering 
av rutiner for samarbeid for å sikre pasientforløp som 
gir rett tjeneste på rett nivå til rett tid. Rådmannen 
forventer god sirkulasjon på korttidsplassene, og en 
god og effektiv døgnrehabiliteringstjeneste. Begge 
er nødvendig for å kunne ta imot utskrivningsklare 
pasienter fra sykehuset som har behov for disse 
døgntjenestene, samt tilbud til hjemmeboende for 
å opprettholde funksjonsnivå for å kunne bo lengst 
mulig i eget hjem. Samtidig må kommunens innbyg-
gere forberede seg på redusert kvalitet, og høyere 
terskel for tildeling av tjenester. 
 
Helseforetaket signaliserer reduksjon i døgnplasser, 
samtidig som behandlingsfrekvens skal økes for dag- 
og polikliniske avdelinger. Rådmannen frykter dette 
vil medføre et ytterligere press på den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten, og utfordring med å ta 
imot utskrivningsklare pasienter.  

Som følge av spesialiseringen høsten 2013 er det 
mot slutten av 2014 påpekt behov for å se på stan-
dard bemanningsnorm ved institusjonene. Dette for 
å sikre rett fordeling av ressurser i henhold til driftsni-
vå og utfordringer.
Bemanningsnormen har ikke vært justert siden 1999. 
Pasientgrunnlaget har endret seg siden den gang til 

mer medisinsk krevende, og større andel personer 
med demenssykdom. 

Driftsutfordringer ved korttids-/ rehab. institusjonen, 
der utskrivningsklare pasienter fra sykehuset krever 
videre behandling og oppfølging i korttidsinstitu-
sjon før de kan overføres til eget hjem, gir behov for 
større andel sykepleiefaglig kompetanse enn i en 
langtidsinstitusjon. Høy turnover med fl ere inn- og 
utskrivninger per dag for å utnytte sengekapasiteten 
best mulig, krever mer administrativ tid enn i lang-
tidssykehjem. I tillegg har det vært utfordringer med 
å gi et godt avlastnings-/korttidstilbud for personer 
med demens ved Kirkebakken. Inntil Råkhaugen er 
tatt i bruk i sin helhet for personer med demens, vil 
korttidstilbudet til denne gruppen i hovedsak være 
knyttet til Kirkebakken. I dag bidrar dette til behov 
for økt bemanning ved Kirkebakken, og det er derfor 
vanskelig å si eksakt hvor bemanningsnormen bør 
ligge for institusjonen i en normal driftssituasjon. 

Det er for budsjettåret 2015 ikke funnet rom for 
styrking innenfor de hjemmebaserte tjenestene, 
hverken den ordinære hjemmesykepleien eller 
innenfor forebyggende og rehabiliterende tjenester. 
Det er heller ikke lagt inn styrking i økonomiplanen. 
Rådmannen ser det derfor som kritisk at en greier å 
gjennomføre den snuoperasjonen som nå legges til 
grunn på kortest mulig tid, for å kunne vri ressurser 
fra institusjonsdrift til hjemmebasert tjeneste. Det er 
behov for at denne styrkes for å nå målene i helse- 
og omsorgsplanen.

innen utgangen av året. Forutsetningen for avviklin-
gen var styrking av hjemmebaserte tjenester, samt 
oppretting av døgnbemannet bofellesskap. Begge 
disse tiltakene er gjennomført. Det er imidlertid 
fortsatt usikkerhet knyttet til antall utskrivningsklare 
pasienter fra sykehuset samt kapasitet ved korttids-
sykehjemmet og hjemmetjenesten. Antall pasienter 
fra sykehuset samt sirkulasjon på institusjonsplasser 
varierer fra måned til måned. 

Det legges i rammen for 2015 opp til en gradvis 
avvikling av Røbekk. Det er satt av 11 mill. kroner, 
med utgangspunkt i trinnvis avvikling av 24 plasser 
(k-sak 20/14). I 2015 vil det være 16 plasser som skal 
avvikles. I dette ligger det mulighet for å skape øko-
nomisk handlingsrom som kan bidra til å redusere 
merforbruk og pukkelkostnader i forbindelse med 
gjennomføring av helse- og omsorgsplanen. Røbekk 
har i dag 16 plasser. Det er av betydning at denne 
prosessen gjennomføres hurtig, både med tanke 
på økonomiske forhold men ikke minst i forhold til 
god personalhåndtering i prosessen. Oppfølging av 

overtallig personell gjøres i samarbeid med personal-
avdelingen etter gjeldende lov- og avtaleverk.

Bergmo omsorgssenter
Som følge av strukturendringer i hjemmetjenes-
ten overføres budsjett og ansvar for oppfølging av 
vedtak tilknyttet brukerstyrt personlig assistanse 
fra omsorgsdistriktene Kirkebakken og Glomstua til 
Bergmo. 

I arbeidet med gjennomgang av hjemmetjenestene 
i kommunen har det også vært sett på behov for 
omfordeling av ressurser mellom hjemmetjeneste-
distriktene. Bergmo får dermed overført 2 årsverk 
fra Kirkebakken. Nattpatruljen ved Bergmo overføres 
samtidig til Glomstua for å samle denne under felles 
ledelse. 

Kleive og Skåla omsorgssentre
Det er for 2015 ingen endring i tjenester og oppgaver 
i rammen for enhetene.
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Pukkelkostnadene som har oppstått ved Råkhaugen 
som følge av utsettelse av gjennomføring av helse- 
og omsorgsplan må fi nne sin løsning innenfor pleie- 
og omsorgstjenesten sin ramme. Det medfører gjen-
nomgang av all ressursbruk, også kjøp av eksterne 
institusjonstjenester. Avgjørende for å lykkes med 
tiltaket er at det ikke medfører merkostnader for 
kommunen.

Kritisk faktor for å fi nansiere døgnbemannet drift ved 
Råkhaugen bofelleskap er fullføring av spesialiserin-
gen av institusjonsdriften med overføring av demens-
avdeling og nattressurs fra Glomstua. Utsettelse her 
vil forlenge perioden med pukkelkostnad tilsvarende. 

Mange og viktige oppgaver knyttet til digitalisering 
og elektronisk samhandling, forventes gjennomført 
innenfor pleie- og omsorgstjenestene. Dette er 
nødvendige oppgaver og bidrag for å kunne effekti-
visere tjenestene og hente ut gevinst i form av økt 
i produksjon, eller økt brukerrettet tid. Arbeidet er 
tidkrevende.

Rådmannen vurderer også justeringer på inntekts-
siden ved gjennomgang av egenbetalingssatsene. 
Dette vil bli fremmet i egen sak. 

I planperioden
Gjennom plan- og reformarbeid foretar regjeringen 
nå en helhetlig nytenkning i store deler av sekto-
ren. Regjeringen vil i 2015 legge frem for Stortinget 
viktige dokumenter som blant annet nasjonal helse- 
og sykehusplan, melding om primærhelsetjenesten 
og ny folkehelsemelding. Det er pasienten som skal 
stå i sentrum for de endringer som gjøres. Kommu-
nens helse- og omsorgstjeneste må ved rullering av 
vedtatte planer, ta styringssignalene inn å sørge for 
at prioritering av tiltak speiler statlige føringer. 

I Statsbudsjettet 2015 signaliseres også behov for 
endringer og forbedringer innen organisering, effek-
tivitet og kommunikasjon. Overganger og samhand-
ling på tvers av nivåer og funksjoner må bli bedre. 

Helseforetaket har de siste årene kortet ned ligge-
tiden for pasienter og redusert antall døgnbehand-
lingssenger. Det planlegges ytterligere reduksjon i 
behandlingssenger med 25 ved sykehuset i Molde i 
2015. Dette vil utfordre pleie- og omsorgsområdet, 
og spesielt Kirkebakken, ytterligere i fht. ressurs og 
kompetanse til å gi den helsehjelpen som trengs. 
I dag ser en generelt sykere og mer medisinsk 
krevende pasienter som skrives ut til kortidssyke-
hjemmet og hjemmetjenesten. Statistikk fra kreft-
koordinator understøtter dette i det denne viser at 
pasienter med kreftdiagnose som tidligere avsluttet 
livet på sykehuset, nå utskrives og overføres til kom-
munen for palliativ pleie og omsorg. 

Helse- og omsorgsplan for Molde kommune har 
fokus på lengst mulig i eget hjem. Spesialisering 
av sykehjemmene, strukturendring i hjemmebasert 
tjeneste, både organisering og arbeidsmetode skal 
gjennomføres og implementeres i en økonomisk 
svært krevende periode. 

Planlegging av fremtidig utvikling av bærekraftige 
og treffsikre tjenester, med krav til god tilgjengelig-
het, tilstrekkelig vekt på forebygging og mestring, 
helhet og koordinering, er avhengig av tilgang på 
data til styring og kvalitetsarbeid. Dette gjelder også 
styringsdata for å måle både etterspørsel og produk-
sjon. Høstens arbeid med å identifi sere årsakssam-
menhenger i den økonomiske utviklingen innenfor 
helse- og omsorgstjenestene viser at dette er 
mangelfullt. 
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Hele 1.000

Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 Fellesområde pleie og omsorg

Brutto driftsutgifter 43 339    

Brutto driftsinntekter -37 048    

Inngående 6 291 9 449 -19 484 -19 232 -19 232

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -1 013   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  291   

Budsjett rev.1 k-sak 1/14  - korr. egenfi nansiering 
lønnsoppgjør 2014 1 109    

Budsjett rev.1 k-sak 1/14  - for høy priskompensasjon 2014 -639    

Reduksjon 16 institusjonsplasser utsatt til 1. juli 2014, 
etablering døgnbemannet bofellesskap og styrking 
hjemmetjenesten  -2 691   

K-sak 20/14 - innsparing endring av Røbekk omsorgssenter 2 691 2 691   

K-sak 20/14 - Redusert oppholdsbetaling 16 plasser 1. juli 
Røbekk omsorgssenter 1 085 1 085   

K-sak 41/14 - Økt oppholdsbetaling 16 midlertidige plasser 
Røbekk omsorgssenter -1 088 1 088   

Statsbudsjettet 2015 - brukerstyrt personlig assistanse  1 532 752  

Statsbudsjettet 2015 - redusert egenandel for personer 
på dobbeltrom, helårseffekt  79   

Statsbudsjettet 2015 - avvikling av kommunal medfi nansiering  -32 495   

K-sak 94/14 - økt kostnad utskrivingsklare pasienter 
sykehus  500 -500  
Utgående 9 449 -19 484 -19 232 -19 232 -19 232

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Kommunestyret vedtok i sak 94/14 i møte 11. desember 
gjennomføringen av helse- og omsorgsplanen skal skje 
i henhold til fremlagt sak «Gjennomføring av helse og 
omsorgsplan. Alternative tilpasninger for 2015», som er 
lagt ved budsjettsaken.

Se helse og omsorgsplanen side 168.
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Hele 1.000
Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 Glomstua omsorgssenter

Brutto driftsutgifter 82 609    

Brutto driftsinntekter -5 566    

Inngående 77 043 81 496 107 332 104 122 104 122

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 1 856 1 057   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 259 214   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -27   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  145   

Flytting av ressurskrevende tjenester (37158) fra 
Kirkebakken omsorgssenter (37257)  363 307   

K-sak 20/14 - hjemmetjenesten natt 225 450   

K-sak 20/14 - bemannet bofellesskap Gotfred Lies plass  1 750 1 750   

Fra hjemmetjenesten Kirkebakken til Glomstua  19 486   

Fra hjemmetj. Kirkebakken til Glomstua, bof. G.L. (37185)  2 775   

Fra Kirkebakken ressurskr.tj. (37254)  til Glomstua (37167)  1 476   

Fra Glomstua BPA (37145) til Bergmo BPA (37445)  -1 719   

Fra Råkhaugen bof. (37370) til Glomstua bof. G.L. (37185)  1 541   

Hjemmetj. natt fra Bergmo (37441) til Glomstua (37141)  1 819   

K-sak 94/14 - overføring av 8 faste plasser fra Glomstua 
til Råkhaugen   -5 058   
K-sak 94/14 - overføring av en nattevakt fra Glomstua til 
bofellesskap Råkhaugen  -1 590   
K-sak 94/14 - kompensasjon 8 midlertidige plasser fra 
Røbekk til Glomstua  3 210 -3 210  
Utgående 81 496 107 332 104 122 104 122 104 122

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Hele 1.000

Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 Kirkebakken omsorgssenter

Brutto driftsutgifter 77 525    

Brutto driftsinntekter -3 197    

Inngående 74 328 73 999 51 812 48 586 48 586

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 1 670 950   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 466 384   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -13   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  76   

Overføring diagnose/rehabilitering på Kirkebakken til 
helsetjenesten -1 183    

Flytting av ressurskrevende tjenester (37257) til Glomstua 
omsorgssenter (37158) -363 -307   

Flytting av ressurskrevende tjenester (37253) til 
tiltak funksjonshemmede (38640) -72 -115   

Opphør ressurskrevende tjenester i hjemmet (37252) -847 -2 233   

Hjelpemiddelforvaltning fra Råkhaugen omsorgssenter  1 519   

Fra hjemmetjenesten Kirkebakken til Glomstua  -19 486   

Fra hjemmetjenesten Kirkebakken til Bergmo  -1 234   

Fra hjemmetj. Kirkebakken til Glomstua, bof. G.L. (37185)  -2 775   

Fra Kirkebakken BPA (37245) til Bergmo BPA (37445)  -333   

Fra Kirkebakken BPA (37250) til Bergmo BPA (37445)  -370   

Fra Kirkebakken ressurskr.tj. (37254)  til Glomstua (37167)  -1 476   

K-sak 94/14 - kompensasjon Kirkebakken for økte kostnader 
korttidssykehjem/rehab.  3 226 -3 226  
Utgående 73 999 51 812 48 586 48 586 48 586

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Hele 1.000

Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 Bergmo omsorgssenter

Brutto driftsutgifter 74 154    

Brutto driftsinntekter -5 410    

Inngående 68 744 70 279 72 990 72 762 72 762

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 1 405 802   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 155 125   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -24   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  167   

K-sak 20/14 - hjemmetjenesten natt 225    

Opphør ressurskrevende tjenester institusjon (37454) 
fra 2. august 2014 -250 -424   

Fra hjemmetjenesten Kirkebakken til Bergmo  1 234   

Fra Kirkebakken BPA (37245) til Bergmo BPA (37445)  333   

Fra Kirkebakken BPA (37250) til Bergmo BPA (37445)  370   

Fra Glomstua BPA (37145) til Bergmo BPA (37445)  1 719   

Hjemmetj. natt fra Bergmo (37441) til Glomstua (37141)  -1 819   

K-sak 94/14 - kompensasjon 8 midlertidge plasser fra 
Røbekk til Bergmo/Kleive/Skåla  228 -228  
Utgående 70 279 72 990 72 762 72 762 72 762

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 Råkhaugen omsorgssenter

Brutto driftsutgifter 27 120    

Brutto driftsinntekter -1 566    

Inngående 25 554 31 881 43 524 41 934 41 934

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 635 365   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 245 197   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -12   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  37   

K-sak 20/14 - 8 plasser m.v. fra Røbekk til Råkhaugen 1. juli 2014 4 247 2 530   

K-sak 41/14 - nye Råkhaugen bofellesskap 1 200 2 200   

Hjelpemiddelforvaltning til Kirkebakken omssorgssenter  -1 519   

Fra Råkhaugen bof. (37370) til Glomstua bof. G.L. (37185)  -1 541   

Overføring fra Røbekk, tjeneste bygg (37610) til Råkhaugen  270   

Overføring fra Røbekk vaskeri (37690) til Råkhaugen vaskeri  878   

K-sak 94/14 - overføring av 8 faste plasser fra Glomstua 
til Råkhaugen   5 058   
K-sak 94/14 - overføring av en nattevakt fra Glomstua til 
bofellesskap Råkhaugen  1 590   
K-sak 94/14 - overføring av en nattevakt fra Røbekk til 
Råkhaugen institusjonsdrift  1 590 -1 590  
Utgående 31 881 43 524 41 934 41 934 41 934

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Hele 1.000

Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 Røbekk omsorgssenter

Brutto driftsutgifter 20 733    

Brutto driftsinntekter -856    

Inngående 19 877 18 405 1 527 0 0

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 286 160   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 27    

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -3   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  14   

Gjennomføring av helse- og omsorgsplan  11 000 -11 000  

Uttrekk lønns- og priskompensasjon 2015   -484  

Helårseffekt innsparing helse- og omsorgsplan  -2 691   

Omfordeling Røbekk, redusert oppholdsbetaling, 16 inst.pl.   -1 085   

Omfordeling Røbekk, styrking hjemmetj. Glomstua natt  -450   

Omfordeling Røbekk, 8 inst.plasser til Råkhaugen  -2 530   

K-sak 20/14 - restbudsjett 24 plasser Røbekk omsorgssenter 
inndratt -10 223    

K-sak 41/14 - Drift 16 (+8) plasser fra 1. juli 8 438 -8 438   

Omfordeling Røbekk til Glomstua, bofellesskap G.L.  -1 750   

Overføring fra Røbekk, tjeneste bygg (37610) til Råkhaugen  -270   

Overføring fra Røbekk vaskeri (37690) til Råkhaugen vaskeri  -878   

K-sak 94/14 - kompensasjon 8 midlertidige plasser fra 
Røbekk til Glomstua  -3 210 3 210  
K-sak 94/14 - kompensasjon 8 midlertidge plasser fra 
Røbekk til Bergmo/Kleive/Skåla  -1 431 1 431  
K-sak 94/14 - overføring av en nattevakt fra Røbekk til 
Råkhaugen institusjonsdrift  -1 590 1 590  
K-sak 94/14 - økt kostnad utskrivingsklare p
asienter sykehus  -500 500  
K-sak 94/14 - kompensasjon Kirkebakken for økte 
kostnader korttidssykehjem/rehab.  -3 226 3 226  
Utgående 18 405 1 527 0 0 0

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Hele 1.000

Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 Kleive omsorgssenter

Brutto driftsutgifter 38 898    

Brutto driftsinntekter -2 059    

Inngående 36 839 37 723 38 095 37 640 37 640

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 798 454   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 86 64   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -10   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  69   

Kleive opphør ressurskr.tj. institusjon (37761) fra 30. august 2014  -660   

K-sak 94/14 - kompensasjon 8 midlertidge plasser fra 
Røbekk til Bergmo/Kleive/Skåla  455 -455  
Utgående 37 723 38 095 37 640 37 640 37 640

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 Skåla omsorgssenter

Brutto driftsutgifter 22 613    

Brutto driftsinntekter -890    

Inngående 21 723 22 283 23 366 22 618 22 618

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 502 286   

Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 - 2014 virkning 2015 58 42   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -14   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  21   

K-sak 94/14 - kompensasjon 8 midlertidge plasser fra 
Røbekk til Bergmo/Kleive/Skåla  748 -748  
Utgående 22 283 23 366 22 618 22 618 22 618

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan



119

H
else og om

sorg

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2015 - 2018
Botjenesten 
Yter omsorg, opplæring og praktisk bistand til barn 
og voksne med utviklingshemming. Det gis også 
bistand til aktiviteter, helse- og fritidstilbud, alt etter 
brukerens individuelle behov. 

Totalt 65 voksne personer mottar tjenester i eget 
hjem, blant annet i 6 samlokaliserte boenheter. I til-
legg ytes det tjenester i 2 barneboliger. 1 av barne-
boligene har vært driftet for barneverntjenesten.

Botjenesten er tiltak funksjonshemmedes største 
tjeneste og har, inklusive barneboligene, 283 ansatte 
fordelt på 170,5 årsverk. 

Enen dagsenter 
Tilbudet er variert med hovedvekt på tilrettelagte ar-
beidsoppgaver eller annen form for aktivitet. Tilbudet 
gis til 55 voksne personer med utviklingshemming. 

Dagsenteret driver bakeri, kantine, montasje, 
arbeids- og serviceavdeling. Dagsenteret har 13 
ansatte fordelt på 10,6 årsverk. Etterspørselen etter 
plass ved dagsenteret er fortsatt stor og dagsenteret 
benytter all sin kapasitet. 

Avlastningstjenesten 
Avlastningstjenesten gir tilbud i form av opphold 
i avlastningsbolig for kortere eller lengre tidsrom. 
Tilbudet er for utviklingshemmede som bor i for-
eldrehjemmet og skal primært være avlastning for 
pårørende med særlig tyngende omsorgsbyrde. 

Det benyttes 6 døgnplasser fordelt på 18 brukere. 
Avlastningstjenesten har 23 ansatte fordelt på 15,17 
årsverk. 

Det har lenge vært planlagt bygging av ny avlast-
ningsbolig på marka ved Enensenteret. Prosjektet er 
av forskjellige grunner endret. Avlastningstjenesten 
er foreløpig i midlertidige lokaler på Råkhaugen.

Andre tiltak 
Tjenester som omsorgslønn, støttekontakt, privat 
avlastning og BPA. Det ytes tjenester til 50 brukere 
i tillegg til personer med diagnosen utviklingshem-
ming. Det er 5 ansatte fordelt på 1,72 årsverk.

Administrasjon
To årsverk, inklusive enhetsleder, utgjør enhetens 
administrasjon.

 TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018

Brutto driftsutgifter 148 807    

Brutto driftsinntekter -9 416    

Inngående 139 391 146 899 150 259 150 259 150 259

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 2 789 1 596   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 245 195   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -14   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  137   

Budsjett rev.1 k-sak 1/14 - reversering rammetrekk 600    

Flytting av ressurskrevende tjenester (38640) fra Kirkebakken 
omsorgssenter (37253) 72 115   

Redusert refusjon ressurskrevende brukere -1 310    

Budsjett rev. 3 k-sak 63/14 - ressurskrevende tjenester nye tiltak 940 1 297   

Budsjett rev. 3 k-sak 63/14 - merutgifter tidligere BUF-ansvar 4 070    

Spesiell prisvekst andre driftsavtaler 102 34   

Utgående 146 899 150 259 150 259 150 259 150 259

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan



120

H
el

se
 o

g 
om

so
rg

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2015 - 2018
Tiltak funksjonshemmede fi kk våren 2014 ansvar for 
7 nye brukere beregnet til en brutto årskostnad på 
9,3 mill. kroner. Enheten har blitt styrket ket med 2,2 
mill. kroner som tilsvarer økt tilskudd knyttet til sær-
lige ressurskrevende tjenester. Det er ikke funnet 
rom for inndekning av resterende fi nansieringsbehov 
på 7,1 mill. kroner i form av rammeøkning. Enheten 
må derfor i 2015 utføre disse tjenestene innenfor 
egen ramme. Dette byr på store utfordringer. 

Enen dagsenter er det eneste tilbudet i enheten 
som ikke er direkte lovpålagt. Etter fl ere nedskjærin-
ger vil ytterligere kutt bety at dagsenteret i praksis 
må avvikles. Det ville føre til at en nesten 40 års tra-
disjon blitt brutt, og konsekvensene for brukergrup-
pen vil bli dramatiske. Det er ikke ønskelig å avvikle 
dagsenteret. 

Det foreslås derfor følgende tiltak for å kunne utføre 
tjenestene innenfor foreslått ramme:

1. Redusere botjenesten tilsvarende 10 årsverk. 
 Innsparing 5,9 mill. kroner.
2. Redusere støttekontakttimer med knappe 0,1 

mill. kroner.
3. Redusere omsorgslønnstimer med knappe 0,1 

mill. kroner.
4. Holde avlastningstjenesten stengt i julehøytiden 

2015. Innsparing 0,2 mill. kroner.
5. Avvikle kurs/utgiftsdekningspotten. Innsparing 

drøye 0,1 mill. kroner.
6. Holde 2 avdelingslederstillinger midlertidig 

vakant fra medio 2015 og ut året. Innsparing 0,6 
mill. kroner

7. Økte inntekter Enen dagsenter 0,1 mill. kroner.

Til sammen kan disse tiltakene gi en innsparing på 
7,0 mill. kroner.

Konsekvenser
1. Å redusere ti årsverk er en meget krevende 

øvelse. Det er tre forhold som må ivaretas i 
denne sammenheng. For det første er mange 
av tilbudene til ressurskrevende tjenester der 
kommunen mottar tilskudd. Innsparing her vil 
gi begrenset effekt for kommunen samlet sett. 
Enheten kan heller ikke redusere ressursen hos 
brukere som har vedtak om bruk av tvang og 
makt etter helse- og omsorgstjenesteloven, da 
kravet til kompetanse i prinsippet er ufravikelig. 
I tillegg er all tjenesteyting basert på enkeltved-
tak. Reduksjon i vedtak må baseres på faglige 
vurderinger, ikke økonomi. Dersom kommunen 
overprøves på faglige vurderinger av Fylkes-
mannen, kan effekten av tiltaket bli begrenset. 

I utgangspunktet fjernes vakante stillinger og 
ansatte omplasseres. På den måten håper enhe-
ten å få gjennomført tiltakene uten oppsigelser, 
men dette kan ikke garanteres. Alle driftsenheter 
må klare seg med minimumsbemanning. Dette 
begrepet skal defi neres og gis innhold. Det 
samme skal faglig forsvarlighetsbegrepet. Det 
skal fortsatt ytes faglig forsvarlige tjenester og 
nødvendig helsehjelp, men begrepene må få et 
innhold som oppfattes likt i enheten og som kan 
brukes til styringssignal. Kvalitet og omfang vil 
bli redusert for fl ere personer.

2. Vedtak om støttekontakt må vurderes på nytt. 
Formålet er å få redusert antall timer samlet sett. 
Tilbudet må i større grad vurderes gitt til grupper 
heller enn individuelt. Bruk av frivilligheten må 
vurderes. Konsekvensen av reduksjonene kan 
bli at spesielt hjemmeboende brukere, som har 
få eller ingen tjenester fra før, får en begrenset 
mulighet til fritidsaktiviteter og sosial trening.

3. Det må gjøres en ny vurdering av alle vedtak om 
tildelt omsorgslønn med påfølgende reduksjoner 
tilpasset ny ramme. Konsekvensen kan være at 
hardt pressede familier søker om andre lovpå-
lagte tjenester som alternativ. 

4. Stenging av avlastningstjenesten i uke 52 vil 
føre til at ansatte må omplasseres til andre 
driftsenheter, eller pålegges ferie eller avspase-
ring. Dette vil også få konsekvenser for brukere 
og pårørende som må få tidlig informasjon om 
endringen. 

5. Å avvikle kursbudsjettet vil også gi en innspa-
ring, men kan samtidig fremstå som uklokt i 
en tid der kompetansekravene skjerpes og de 
tjenester som skal utføres er kompetansekre-
vende. Enheten må da basere seg på inter-
nundervisning og e-læring så langt dette kan 
gjennomføres uten ekstra utgifter. Dette kan gi 
konsekvenser for kvalitetsutvikling, rekruttering 
og turnover i enheten. 

6. Enheten har to avdelingsledere som avtrer grun-
net alder medio 2015. Begge disse stillingene 
holdes vakant midlertidig. Enheten trenger godt 
og tydelig lederskap så stillingene kan ikke fjer-
nes på permanent basis.

7. Enheten har ikke mange inntektskilder, men 
både Enen bakeri og Enen montasjeavdeling 
har godt med pågang av ordrer og bestillinger. 
I følge inntektssiden ligger inntjeningen noe 
over budsjettert inntekt i år. Enheten øker derfor 
forventet inntjening. 
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Fremtidige utfordringer
Det er ikke rom for planlagt etablering av nye tje-
nester i økonomiplanen for 2015 – 2018. Basert på 
erfaring vil presset på de ulike tjenestene, spesielt 
botjenester, trolig opprettholdes. Det forventes at 
nye behov, der brukeren har et lovmessig krav på 
tjenester og helsehjelp, også vil oppstå i kommende 
periode. Parallelt med dette er det liten naturlig av-
gang i brukermassen.

Når det gjelder tiltak utenfor rammen er følgende behov 
kjent så langt:
Enheten er kjent med at fem ungdommer etable-
rer seg i eget hjem medio 2015. Fire av disse har 
tjenester fra tidligere, men ikke i stor nok grad til å 
kunne dekke deres behov i eget hjem. Én har eget 

hjem, men har ikke tidligere mottatt tjenester. Dette 
vil føre til en betydelig økning i enhetens utgifter i 
andre halvår 2015 og fremover. Noe av utgiftsøk-
ning forventes dekt av økt tilskudd gjennom toppfi -
nansieringsordningen. Utfordringen forventes å bli 
ekstra stor i 2015, da tilskuddet ikke vil slå ut for alle 
tjenestemottakerne før de har tjenester ett helt år.  
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TEKNISK
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Teknisk

Brann- og redningstjenesten 19 594

Byggesak og geodata 1 094

Molde bydrift 9 278

Totalt 29 966

Teknisk 2015 

Budsjett 2015 for teknisk

Teknisk sin andel av kommunens totale driftsbudsjett

Det totale driftsbudsjettet for teknisk

Hele 1.000

2,4 %

Brann- og redningstjenesten

Byggesak og geodata

Molde bydrift

65,4 %

31,0 %

3,6 %
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2015 - 2018
Enhetens oppgaver og arbeidsområder er i hovedsak 
defi nert i brann- og eksplosjonsvernloven. 

Brannvesenets generelle oppgaver 
• Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak 

i kommunen om fare for brann, og forebygging 
av brann. 

• Gjennomføre tilsyn og ulykkesforebyggende 
oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig 
stoff og ved transport av farlig gods.

• Være innsatsstyrke ved brann og andre akutte 
ulykker der det er bestemt med grunnlag i kom-
munens risiko- og sårbarhetsanalyse.

• Etter anmodning, yte innsats ved brann og ulyk-
ker i sjøområder.

• Utføre feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

Beredskapsavdelingen 
Ansvarsområde: Molde, Aukras fastlandsdel og 
deler av Fræna kommune. I tillegg har avdelingen 
fagansvar for Aukra, Eide, Midsund og Nesset kom-
muner. Avdelingen utfører oppgaver i forbindelse 
med brann, trafi kk- og arbeidsulykker og uhell på sjø. 
Brannvesenet er også vertskommune og brannve-
sen ved akutt forurensing. Avdelingen innbefatter 
også alarmsentralen som har Molde som ansvars-
område, samt stor satsing på eksterne kurs med 
egen kursansvarlig. 

Forebyggende avdeling 
Ansvarsområde: Aukra, Eide, Midsund, Molde og 
Nesset kommuner, samt deler av Fræna kommune. I 
tillegg har det vært salg av tjenester til Rauma kom-
mune. Hovedoppgaven er tilsyn i særskilte brannob-

jekt, samt å drive med informasjonsarbeid. Avdelin-
gen innbefatter også feiervesenet som har ansvar 
for Aukra, Midsund og Molde med omtrent 11.350 
piper. Feiervesenet har også fagansvar for Nesset 
kommune, men står ikke selv for utførelsen av feiing 
og tilsyn der. 

Videre utfører brannvesenet følgende tilleggsoppgaver
• Restverdiredningstjeneste (RVR) etter branner, 

vannskader og andre ulykker for alle kommu-
nene i Romsdal og Nordmøre etter inngått avtale 
med forsikringsselskapene.

• Oppfølging av samarbeidsavtaler med Eide, Mid-
sund, Aukra, Nesset og Fræna kommuner.

• Alarmsentral for Molde kommune med følgende 
tjenester: 

 - trygghetsalarmtjeneste
 - overvåking av parkeringshuset
 - mottak og formidling av trygghetsalarmer, 
   brann- og tekniske alarmer og boligalarman
         legg
 - sentralbordtjeneste døgnet rundt for enheten
 - lokal operasjonssentral ved brann, ulykker og
   lignende
• Diverse salgs- og servicetjenester.
• Kurs og øvelser både ekstern og internt. Brann- 

og redningstjenesten gjennomfører blant annet 
kurs i regi av Norges brannskole.

• Ansvaret for drift og vedlikehold av egne bygnin-
ger, uteområder, biler, pumper og annet ma-
teriell. Videre utfører brannvesenet kontroll og 
service på en del av Sivilforsvarets beredskaps-
materiell.

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018

 BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN

Brutto driftsutgifter 33 823    

Brutto driftsinntekter -15 116    

Inngående 18 707 19 680 19 594 19 594 19 594

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 304 173   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 446 269   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -327   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  96   

Rammetrekk  -377   

Kompensasjon for endringer i tariffestede tillegg 223    

Spesiell prisvekst nødmeldetjenesten (utover vanlig prisvekst)  110   

Statsbudsjettet 2015 - udanning av deltidsbrannpersonell 
(endring 2014 til 2015)  -22   

Økning overhead parkering  -8   

Utgående 19 680 19 594 19 594 19 594 19 594

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Fremtidige utfordringer

En av brannvesenets store utfordringer er uten tvil 
de økonomiske rammene. Samfunnet og innbyg-
gerne forventer at brannvesenet er rett utstyrt, og 
har riktig kompetanse, og er godt øvd til å kunne 
håndtere de aller fl este branner og ulykker. Med 
bakgrunn i dette ble det derfor også lagt mye arbeid i 
å utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse for brann-
vesenet i 2010. Det er siden den gang blitt etablert 
tjenester som urban tauredning, innkjøpt ATV for 
bedre å kunne håndtere hendelser i marka, samt 
foretatt oppgradering av beredskapsmateriell som 
båt og lignende. 

Med økende grad av profesjonalisering så økes også 
kravet til mannskapene for til enhver tid å kunne 
ta i bruk etter hvert avanserte hjelpemidler som 
lift, varmesøkende fl ir-kamera, samt en relativt stor 
brann- og redningsbåt som krever mye treningstid 
for at man skal være kompetent til å bruke den på 
utrykninger i de fl este værforhold. 

I tillegg til dette kommer en hel rekke allerede 
etablerte tjenester som røyk- og kjemikaliedykking, 
overfl ateredning, hjertestartere, bilklippeverktøy, 
vifter og pumper. Alt dette må det jevnlig øves på. 
For at mannskapene skal kunne utføre sin tjeneste 
stilles det også fysiske krav. Det er derfor satt av tid 
til trening i arbeidstiden. På toppen av dette blir det 
også utført en rekke kommersielle oppgaver som 

restverdiredning, kontroll av manuelt slokkeutstyr, 
montering av trygghetsalarmer, trykkprøving og god-
kjenning av dykkerfl asker, luftfylling, salg av tjenester 
som spyling, oppsett av gågate, opphenging av ban-
nere med mer.

Fra og med sommeren/høsten 2014 har Molde 
brannvesen også begynt å se på hvordan vi kan et-
terleve anbefalingene i forhold til prosjektet «Friske 
brannmenn». Dette er et veldig bra prosjekt som 
setter fokus på hvordan man i en yrkesgruppe som 
er overrepresentert blant annet med prostatakreft 
kan legge til rette for gode kreftforebyggende tiltak. 
Dessverre er det også slik at hvis vi skal greie å følge 
opp dette så vil det måtte gå ut over effektiviteten. Vi 
må bruke mer tid på renhold og rutiner for vasking av 
tøy (gjelder også verneutstyr som støvler, hansker, 
hjelm, bæremeis og røykdykkerfl asker, slanger ol.) 
både etter ordinære branner, men også etter varme 
røykdykkerøvelser.  

Med stadig økende press på de økonomiske ram-
mene så kommer dessverre tid til øvelser og trening 
i en interessekonfl ikt med de kommersielle tjenes-
tene. På sikt må derfor brannvesenet bli tilgodesett 
med de ressurser som trengs til øvelser og treninger 
som skal gjøre oss gode på å håndtere branner- og 
ulykker.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2015 - 2018
Forklaring og konsekvens av endring
De fl este av brannvesenets tjenester og oppgaver 
er i dag enten lovpålagte eller etablert som følge av 
funn gjort i risiko- og sårbarhetsanalyse. Videre er 
det også mange inntektsbringende tjenester. Med 
bakgrunn i dette er det ikke mulig å gjennomføre 
store endringer i tjenester og oppgaver. 

Brannvesenet startet i 2014 arbeidet med å forsøke 
å løse utfordringen med rammereduksjon ved å 
«arbeide smartere» for om mulig å redusere utgifts-
nivået, samtidig som inntektene økte. Dessverre 
lyktes ikke dette i 2014, men det ble allikevel gjort 
endringer som enhete håper vil gi effekt i 2015. I 
tillegg vil det legges til grunn en mye strengere bud-
sjettdisiplin enn tidligere.

Brann- og redning opplever fra tid til annen store 
utfordringer med dagens sambandsmateriell rundt 
dekningsgrad og talekvalitet. Det nye digitale nød-
nettet vil derfor gi en klar forbedring, samt nye og 
forbedrede muligheter til samhandling med andre 
nødetater og over kommunegrenser. 

Eneste skår i gleden er at kommunen vil få betydelig 
økte utgifter til det nye nødnettet. I første omgang 
må det investeres i utstyr. Det vil også komme 
utgifter til opplæring. Videre vil kommunen måtte 
betale en fast årlig avgift for bruk av nettet. Abon-
nementsordningens priser er bestemt av Justis- og 
politidepartementet. Etter at garantiperioden er gått 
ut, må det også påregnes økte utgifter til drift og 
vedlikehold.

Kommunestyret vedtok i sak 94/14 i møte 11. desember  
et oversendelsesforslag - sammenslåing av Molde 
bydrift og brann og redning utredes.
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2015 - 2018
Byggesak
• byggesaksbehandling og eiendomsdeling etter 

plan- og bygningsloven
• tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak etter plan- 

og bygningsloven
• byggesaksarkiv og ajourhold av matrikkelen, 

B-delen
• kontaktkommune for nettverk for byggesaksbe-

handling, Romsdalsregionen 

Byggesak behandler årlig rundt 700 søknader (byg-
gesøknader og delingssøknader) etter delegert 
fullmakt, herunder også dispensasjonssøknader, 
korrigerte søknader og klager. Utover dette følges 
ulovlige tiltak opp, tilsyn gjennomføres og en betyde-
lig mengde saker utredes også for avgjørelse i plan- 
og utviklingsutvalget. Aktiviteten i markedet har stor 
betydning for virksomhetens økonomiske resultater.

Geodata
• opprette nye eiendommer
• oppmålingsforretninger etter matrikkelloven
• registrering, retting og ajourføring av matrikkelen
• behandling av saker etter lov om eierseksjoner
• behandling av saker om offi sielle adressering 

etter matrikkelloven
• forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens 

kartdata ihht. Geovekst avtalen
• «Romsdalskart - samarbeid om programvaretje-

nester»
• salg av eiendomsinformasjon (meglerpakker)
• eiendomsopplysninger

Geodata gjennomfører rundt 100 kart- og oppmå-
lingsforretninger i løpet av året. I tillegg kommer 
saksbehandling knyttet til seksjonering og adres-
sering. Det selges et betydelig antall meglerpakker 
gjennom året. Geodata selger også tjenester til 
andre kommunale avdelinger, enheter og foretak. 
Også for geodata er aktiviteten i markedet av stor 
betydning for virksomhetens økonomiske resultater.

I budsjett og økonomiplan er det bevilget egen 
investeringsramme for større prosjekter innen kart-
området. Dette gjør at enheten er i stand til å holde 
kommunens kartverk oppdatert til enhver tid og gi 
brukerne et best mulig grunnlag for planlegging og 
prosjektering. 

Eiendomsskatt
Enheten overtok i mai 2014 ansvaret for å drifte kom-
munens eiendomsskattekontor:
• forberedelse av saker til nemndsbehandling
• administrasjon av takstmann
• ajourføring av register
• service overfor publikum

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018

 BYGGESAK OG GEODATA

Brutto driftsutgifter 11 544    

Brutto driftsinntekter -10 878    

Inngående 666 1 232 1 094 1 094 1 094

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 70 40   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 178 107   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -315   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  30   

Overføring skattetaksering fra plan- og utviklingsavdelingen 318    

Utgående 1 232 1 094 1 094 1 094 1 094

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2015 - 2018
Forklaring og konsekvens av endring
Som følge av at enheten fi kk overført ansvaret for 
eiendomsskatten vil det bli lyst ut én full stilling til 
å ivareta denne oppgaven. Deler at denne stillingen 
vil bli brukt til å avhjelpe byggesak og geodata på 
kundebehandling og saksbehandling.

Innføring av matrikkelloven 2010 gjør at tiden som 
går med til å gjennomføre en oppmålingsforretning 
har økt betraktelig de siste årene. Det er innført 
frister der overskridelser medfører reduksjon av 
gebyret, og slik bemanningen er på geodata må det 
påregnes avkorting av gebyret i en del saker.

Fremtidige utfordringer
Å beholde og rekruttere ingeniørkompetanse for 
både byggesak og geodata vil være avgjørende for å 
kunne levere kvalitative gode tjenester til rett tid.

Det er vedtatt endringer i plan- og bygningsloven 
og varslet endringer i tilhørende forskrifter. Endrin-
gene antas ikke å medføre noen særlig reduksjon 
i arbeidsbelastningen, men vil innebære endrede 
arbeidsoppgaver og en betydelig nedgang i gebyrinn-
tektene.

Det kommer sterke signaler og føringer om å 
forenkle, fornye og forbedre saksbehandlingen i of-
fentlig sektor. Digitalisering og valg av teknologi er 

avgjørende for å kunne yte gode tjenester. Enheten 
ser et behov for nye hjelpemidler innenfor oppmå-
lingsforretninger, formidling av innholdet i kart og 
eiendomsinformasjon fra matrikkelen. Dette krever 
investeringer, men vil kunne gi gevinster ikke bare 
hos enheten, men også i andre enheter i kommunen 
og kunder.

Adresseprosjektet har tatt lengre tid enn forventet. 
Navngiving og registreringsarbeidet tar tid, men 
enheten regner med å ferdigstille prosjektet innen 
utgangen av 2015.
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2015 - 2018
Administrasjon Molde bydrift
Enheten er i dag organisert i 3 virksomheter: veg- og 
trafi kk, parkeringstjeneste og verksted. I enheten 
inngår 25 fast ansatte. Enheten er organisert med 2 
virksomhetsledere på henholdsvis parkeringstjenes-
ten og verksted. Leder på veg- og trafi kkvirksomhe-
ten er også leder for enheten. I administrasjon inngår 
ellers konsulent, og enheten leier ut tjenester i ca. 
50 pst. stilling til Molde Vann og Avløp KF.

Veg- og trafi kkvirksomheten 
Veg- og trafi kkvirksomheten har ansvar for drift og 
vedlikehold av det kommunale vegnettet på ca. 219 
km veg, derav 24 km med gang- og sykkelveg. Kom-
munens vegnett kan ikke økes i 2015 uten tilførte 
driftsmidler. Virksomheten utfører tiltak for at trafi k-
ken skal kunne avvikles på en sikker, forsvarlig og 
miljømessig god måte. 

Virksomheten har ansvar for drift av det kommunale 
vegnettet inkludert vedlikehold, snøbrøyting, veg-
merking, skilting, skjøtsel av diverse grøntarealer, 
sentrumsrenovasjon, slukrensking, feiing og spyling 
av vegnettet. Virksomheten har avtale med fylkes-
kommunen om å forvalte, drifte og vedlikeholde 23,6 
km fylkesveg etter refusjon. 

Virksomheten forvalter, drifter og vedlikeholder alle 
kommunens veglysanlegg samt ca. 26 km gate-
lysanlegg langs riks- og fylkesveger etter refusjon. 
Virksomheten har også ansvar for å disponere inves-
teringsmidlene til opprusting av eldre anlegg samt å 
bygge nye veglysanlegg.

Forvaltningsoppgaver i tilknytning til vegnettet er ge-
nerell saksbehandling, skiltplaner, oppfølgingsansvar 
i trafi kksaker, saksbehandling i tilknytning til bygge-
saker, samt dispensasjoner til avkjørsler og lignende 
med hjemmel i vegloven. 

Plutovegen 7 er base for operativ drift med kontor-
sted for arbeidsledelse samt oppstillingsplass for 
maskiner, biler og utstyr. 

Verkstedsvirksomheten 
Verkstedet utfører reparasjon og vedlikehold av kom-
munens bil- og maskinpark, utstyr osv. og er slik en 
viktig del av drifta i enheten. Verkstedet utfører opp-
rettings- og sveisearbeider og inngår i beredskaps-
ordning for vinterdrift av vegnettet. Virksomheten 
bistår ellers med fagkompetanse ved innkjøp av biler 
og maskiner både for egen drift og for andre kommu-
nale enheter og foretak etter behov.

Parkeringsvirksomheten 
Parkeringsvirksomheten drifter all avgiftsbelagt 
parkering på offentlig veg, herunder parkeringsplas-
ser, gateparkering og Molde parkeringshus. Parke-
ringshåndheving blir utført etter parkeringsbestem-
melsene i vegtrafi kkloven og i gjeldende forskrifter. 
Virksomheten forvalter utleie av diverse gategrunn 
og plassene for torgsalg. Klager behandles og parke-
ringstillatelser for forfl ytningshemmede tildeles etter 
gjeldende regelverk i samarbeid med servicetorget. 
Molde kommune har en avtale med Romsdal Parke-
ring AS om salg av tjenester, både administrasjon og 
håndheving av skiltreguleringer.

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018

 MOLDE BYDRIFT

Brutto driftsutgifter 41 120    

Brutto driftsinntekter -31 506    

Inngående 9 614 9 684 9 278 9 278 9 278

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 227 129   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 143 106   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -936   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  566   

Rammetrekk  -194   

Budsjett rev. 3 k-sak 63/14  - Økte priser på leverte tjenester 
Romsdal Parkering AS -300    

Redusert strømugifter led-gatelys  -50   

Økning overhead parkering  -27   

Utgående 9 684 9 278 9 278 9 278 9 278

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2015 - 2018

Forklaring og konsekvens av endring
Det er en ytterligere innstramming i budsjett for 2015 
som medfører økt utfordring for enheten. Enheten er 
trukket 0,9 mill. kroner til egenfi nansiering av lønns-
oppgjør. Dette er forutsatt fi nansiert med økning i 
egne inntekter. Det er høyst usikkert om enheten 
kan klare dette. Veg- og trafi kkvirksomheten utfører 
gjennom året en del arbeid for andre, men må ope-
rere med konkurransedyktige priser. 

Prisjustering på utgiftsposter er gitt med 2,1 pst. 
og utgjør 0,6 mill. kroner. Enheten er ellers gitt et 
rammetrekk på kr. 0,2 mill. kroner. For de enkelte 
virksomheter betyr det følgende:

Veg- og trafi kkvirksomheten 
Kommunens vegnett øker uten at det blir kompen-
sert for dette. I 2013 økte veglengden ca. 2 km, og 
det er også tillegg i veglengden i 2014. Østre bydel/
Årølia er under utbygging og krever stadig større 
ressurser.

Vintervedlikehold fordeler seg med 1/3 på kommu-
nale biler/maskiner og 2/3 på innleie. Fast bered-
skap for innleie utgjør nå 1,2 millioner kroner per 
sesong. Det registreres en betydelig prisøkning på 
innleide tjenester. I tillegg er det en egendrift med 
til sammen 10 enheter der mannskapet går i vakt 
i vintersesongen. Utgifter til vintervedlikehold av veg-
nettet er virksomhetens største utfordring. Dagens 
rammer vil ikke kunne håndtere en snørik vinterse-
song.

Angående gatelys:
I budsjett for 2015 er ramma redusert basert på 
anslag for reduserte strømutgifter til veglysanleg-
gene. Reduksjon er knyttet til overgang til LED-
armaturer som krever mindre kraft. Det er fortsatt 
mange gamle veglysanlegg med linjer og armaturer 
som krever regelmessig vedlikehold. Det er tidligere 
gjennomført sparetiltak i tråd med politiske vedtak 
(nattutkobling på hverdager mellom midnatt - kl. 
05:00). Ytterligere sparetiltak er ikke realistisk å få 
gjennomført og enheten er avhengig av full effekt av 
LED-armatur for å holde ramma. 

Verkstedsvirksomheten
Fokus på lave utgifter opprettholdes og er nødvendig 
for å holde en akseptabel timepris. Pris og tjeneste-
leveranse er viktig for at andre enheter i kommunen 
kan spare verkstedutgifter på biler, maskiner og 
utstyr.

Parkeringsvirksomheten 
Både i 2013 og inneværende år er det registrert 
nedgang i bruk av avgiftsbelagte parkeringsplas-
ser. Sentrumshandelen er utfordret av nærliggende 
kjøpesentra der det er gratis kundeparkering. Kom-
munens parkeringsavgifter er relativt høye, og det er 
følgelig ikke aktuelt å heve satsene utover lønns- og 
prisvekst. 

Per 2. tertial 2014 var det en mindreinntekt på ca.0,5 
mill. kroner ved virksomheten. Samlet forventet min-
dreinntekt antas å bli ca 0,8 mill. kroner i 2014.

• Økning i veglengde må kompenseres dersom 
vegstandard skal opprettholdes.

• Budsjett til drift av det kommunale vegnettet er 
for knapt dersom det blir en ressurskrevende 
vintersesong.

• Kommunen har ca. 1.800 gamle HQL- veglysar-
maturer. I henhold til EU-direktiv, blir det forbudt 
å produsere og omsette kvikksølvdamplamper 
i EU og EØS-området etter 13. april 2015. Med 
bakgrunn i dette, må arbeidet med utskifting av 
HQL-armaturer intensiveres. 

• Kommunens inntekter av avgiftsbelagte parke-
ringsplasser både «i dagen» og i Molde parke-
ringshus er avhengig av et sentrumsområde 
som er attraktivt for handlende og besøkende. 

Potensialet for inntekt på offentlig avgiftsbe-
lagte plasser er biltrafi kken, og det registreres 
nedgang i bruk av parkeringsplassene. Med 
bakgrunn i dette, må budsjetterte inntekter 
reduseres. 

• Bemanning i administrasjon Molde bydrift er nå 
knapp. Som følge av rammereduksjon i 2013, ble 
lønnsmidler til lederstilling fjernet. Funksjon som 
enhetsleder er tillagt leder av veg- og trafi kkvirk-
somheten. 2 tekniske stillinger i bydriftsadminis-
trasjon er lite sett i forhold til de oppgaver som 
er tillagt enheten. 

Fremtidige utfordringer

Kommunestyret vedtok i sak 94/14 i møte 11. desember  
et oversendelsesforslag - sammenslåing av Molde 
bydrift og brann og redning utredes.
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KULTUR
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Kulturområdets andel av kommunens totale driftsbudsjett

Det totale driftsbudsjettet for kulturområdet

Kulturtjenesten 33 447

Kulturskolen 9 188

Totalt 42 635

Kultur 2015 

Budsjett 2015 for kultur
Hele 1.000

3,4 %

Kulturtjenesten

Kulturskolen

78,4 %

21,6 %
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 KULTURTJENESTEN

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018

Brutto driftsutgifter 40 045    

Brutto driftsinntekter -8 376    

Inngående 31 669 33 598 33 447 33 420 33 420

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 306 172   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 147 96   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -268   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  316   

Tilskudd ungdomstiltak kirken  -200   

Overføring andel driftsutgifter formålsbygg fra Molde Eiendom KF  1 169    

Overføring utleie av rådhuset fra 1. januar 2014 fra 
informasjons- og serviceavdelingen -103    

Budsjett rev. 2 k-sak 41/14 - økte fellesutgifter Plassen 410    

Rammetrekk  -635   

Tilskudd andre tros- og livssynssamfunn  120   

Husleie Storvikvn. 4 (prestebolig)  80   

Statsbudsjett 2015 - økning tilskudd til Romsdalsmuseet (1,87 pst.)  33   

Statsbudsjett 2015 - økning tilskudd til Molde International 
Jazzfestival jf. statens tilskudd (3,3 pst.)  52   

Statsbudsjett 2015 - økning tilskudd til Teateret Vårt  jf. 
statens tilskudd (3,3 pst.)  114   

Innsparing ved kjøp av håndtørkere Træffhuset og fl iskutter  -31   

Økte inntekter investering skillevegg   -27  

Utgående 33 598 33 447 33 420 33 420 33 420

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2015 - 2018
Den nye visjonen i kulturplanen er at Molde skal 
være en åpen, aktiv og inkluderende kulturkom-
mune. Kulturtjenestens viktigste oppgave er å tilret-
telegge for at Molde kommune skal ha et levende 
og pulserende kulturliv, som gir rom for fellesskap, 
utfoldelse, deltakelse og opplevelse for alle. Kultur-
tjenesten består av tre seksjoner: allmenn kultur, 
Molde bibliotek og park- og idrett.

Allmenn kultur
Skal fordele tilskudd til frivillige lag og foreninger, til 
kommunens profesjonelle kulturinstitusjoner og til 
trossamfunnene utenfor Den norske kirke. Enheten 
har overordnet driftsansvar for virksomhetene Molde 
frivilligsentral, Tomrommet fritidsklubb, Ungdoms-
plassen (UP) og Eldres kultursenter. Partnerskap 
om drift av Hjelset servicesenter. Er koordinator for 
Molde ungdomsråd og følger opp ordningen Friby for 

forfulgte forfattere. Utleie av Rådhussalene, Kultur-
hus og Bjørset aktivitetshus. Skal følge opp gjen-
nomføringen av tiltak i kulturplan og frivilligplan.

Molde bibliotek
Biblioteket har utlån på ca. 130.000 bøker eller me-
dia i året. Det skal produseres tilbud til skoleklasser, 
barnetime, videreutvikle tilbud til ungdom, samt fore-
lesningsrekker innen litterære og populærvitenska-
pelige emner (PopVit). Formidlingen via bibliotekets 
nettsider styrkes og Leseombudsordning følges opp.

Park og idrett
Omfatter forvaltning, skjøtsel, drift og vedlikehold av 
kommunale idrettsanlegg, friområder og kirkegårder. 
Drift av KGB Lubbenes, KGB Reknes, Molde idretts-
park med friidrettsstadion, gressbane og tennisbane. 
Innendørs anlegg er Idrettens Hus, Træffhuset og 
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Fremtidige utfordringer
Lov om folkehelse og samhandlingsreformen signa-
liserer en forventning om økt behov for medvirkning 
fra frivillig sektor, samt styrket koordinering av frivil-
lig innsats innen fl ere tjenesteområder i kommunen. 
Molde kommune har som uttalt mål å stimulere 
til økt frivillighet. En viktig rammebetingelse er de 
årlige driftstilskuddene fra kommunen, hvor det er 
behov for et løft. Tilskudd til frivillige lag- og forenin-
ger har vært uten realvekst i en lengre periode. I fri-
villigplan for Molde kommune 2014 - 2017 skal dette 
følges opp som et tiltak fra 2015. Kulturtjenestens 
økonomiske rammer gir imidlertid ikke mulighet for 
slik stimulans og vil fortsatt være en uløst utfordring. 

Bibliotektjenesten er inne i en større endringspro-
sess, spesielt innenfor nye media. I løpet av 2015 
forventes at bibliotekene i Møre og Romsdal er i 
gang med utlån av e-bøker. De forskjellige typer 
media på markedet og brukerforventningene til at 
biblioteket følger opp balansen mellom tilbud, etter-
spørsel, kvalitet og kvantitet på en god måte, krever 
en styrking av mediebudsjettet. Den nødvendige 
innføringen av e-bokutlån vil forsterke denne utfor-
dringen. Et nytt bibliotek har medført økt besøk og 
økt etterspørsel etter tjenester; en ønsket utvikling 
og i seg selv positivt. Men det er en stor utfordring å 
møte etterspørselen innen media. 

Det vil være viktig å få til en fremtidsrettet utvikling 
av nye idrettsanlegg som besvarer idrettens behov. 
Det er også av betydning at det igangsettes tilret-
telegging for selvorganisert aktivitet. I et folkehelse-
perspektiv gjelder dette i utgangspunktet alle aldre, 
men tilrettelegging for selvorganisert ungdom anses 
som spesielt viktig. 

Utvikling av området rundt Molde idrettspark og 
renovering av Idrettens Hus blir viktig de nærmeste 
årene. Træffhuset har et potensial på inntektssiden, 
og et høyt aktivitetsnivå er nødvendig for å gene-
rere inntekter som sikrer at anlegget er bærekraftig 
over tid. Samtidig innebærer høyt aktivitetsnivå en 
betydelig utfordring med å stille idrettsanlegget til 
rådighet for brukerne med den stand som forventes. 
Dette gjelder renhold av fl ater og garderober, samt 
slitasje/brekkasje på nødvendig brukerutstyr. Det er 
også en kontinuerlig utfordring å holde byens parker 
og blomsterbed i presentabel stand, på en måte 
som støtter opp under byens omdømme og tilnavn 
som «Rosenes by» .

Tilrettelegging av friområder, stier, skiløyper og andre 
folkehelsetiltak krever at dette er gjort i henhold til 
regelverk om universell utforming. Utfordringen lig-
ger i å tilpasse, endre og forbedre allerede etablerte 
anlegg og tiltak i henhold til regelverket.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2015 - 2018
Forklaring og konsekvens av endring
Rammetrekk på 0,6 mill. kroner skal gjennomføres 
ved å øke inntektene innen parkdriften med 0,2 mill. 
kroner fordelt på salg av tjenester gravsted, salg av 
tjenester eksternt og utleie av parker og friområder. 
Innen idrettsvirksomheten skal det gjennomføres 
tiltak som vil effektivisere driften med 0,1 mill. kro-
ner. Allmenn kultur skal øke inntektene fra utleie av 
møte- og selskapslokaler. Det forventes her økt inn-
salg på 0,1 mill. kroner gjennom bedre markedsfø-
ring, forenklede bestillingsrutiner/booking og «riktig 
prising». Arrangementsstøtte kuttes og innebærer at 
det ikke fi nnes midler til å stimulere initiativ til større 
arrangement innen frivillig idretts- og kulturliv. 

Molde bibliotek må redusere kjøp av media noe som 
vil ha negative konsekvenser for både kvalitet og 
kvantitet på den tjenesten biblioteket leverer. 

Endringer i kulturtjenestens bemanning, som følge 
av naturlig avgang, gir muligheter for å vurdere en-
drede kompetansekrav og avlønning ved tilsetting av 
medarbeidere. Det anslås en innsparing på 0,1 mill. 
kroner i lønnsmidler. 

Rammeøkning i posten tilskudd til tros- og livssyns-
samfunn på 0,1 mill. kroner skyldes sterk økning i 
medlemstall i tros- og livssynssamfunnene utenfor 
Den Norske kirke. Økning i husleiepost for prestebo-
ligen i Storvikvegen 4 med 0,1 mill. kroner er tilpas-
ning av husleie til nivået «gjengs leie». 

Økning i tilskudd til kulturinstitusjoner på til sammen 
0,2 mill. kroner følger av endring i Statsbudsjettet og 
avtaler Molde kommune er bundet av.

Fuglsethallen. Friområder er badeplassene på Retiro, 
Kringstadbukta og Øverlandsvatnet, samt Molde-
holmene, Julneset og Moldemarka. Ivaretakelse av 
tilnavnet som «Rosenes by», med parkanlegg på 107 
dekar og 40 dekar grøntområder. Drift av syv leke-

plasser. Ti kirkegårder/gravsteder på 101 dekar driftes 
og vedlikeholdes etter avtale med kirkevergen. Skal 
følge opp tiltak i kommunedelplan for Idrett og fysisk 
aktivitet.
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 KULTURSKOLEN

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2015 - 2018
«Kulturskole for alle»
Molde kulturskole skal være et ressurs- og kompe-
tansesenter for kulturfag i kommunen og regionen, 
gjennom opplæring, opplevelse og formidling innen 
fagområdene: musikk, dans, teater og kunstfag.

Kulturskolen utfører
• undervisning av omtrent 900 elever innen mu-

sikk, dans, teater og kunstfag
• all utøvende undervisning i musikk, dans og 

drama ved Molde videregående skole

• instruktør- og dirigenttjenester til det frivillige 
musikkliv

• koordinering og produksjon for den lokale kultur-
sekken (DKS), i samarbeid med grunnskolene i 
Molde

• samarbeid med barnehagene om veiledning i 
«musikk i barnehagehverdagen»

• konsertproduksjoner, teater- og danseforestillin-
ger, kunstutstillinger og annet

• salg av utøvende musikertjenester

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2015 - 2018
Forklaring og konsekvens av endring 
Årlige rammekutt forsøker kulturskolen å møte med 
tiltak for effektivisering og tiltak for å øke inntektene. 
Effektivisering knyttes i hovedsak til å øke gjennom-
snittlig antall elever per time. Kulturskolen har kom-
met langt i endring fra én til én undervisning, til mer 
gruppeundervisning og samspill. En positiv konse-
kvens er mer samspill og fellesopplevelser. Negativt 
er mindre direkte oppfølging av den enkelte elev.

Tidligere reduksjoner har blant annet resultert i 
oppsigelse av Møremusikeravtalen og for kultursko-
len tre erfarne pedagoger. Det er en svekkelse av 
kompetanse, ikke minst innen den klassiske musikk-
tradisjonen som fra før er sårbar.

For bedre utnyttelse av ressursene har kulturskolen 
tatt initiativ til å forsterke strykeopplæringen gjen-
nom interkommunalt samarbeid, nå kalt Romsdals-
strykerne. Dette initiativet er også betydelig støttet 

av privat aktør som bidrar med økonomisk tilskudd til 
instrumentkjøp for hele regionen. 

Rammekutt medførte også avvikling av Lørdags-
skolen, et tilbud til ekstra talentfulle og interesserte 
elever innen musikk. Det er fremdeles et behov for 
å ta vare på talentene. Nå gjør kulturskolen det dels 
innenfor egne rammer og kompetanse, dels i sam-
arbeid med Operaen i Kristiansund (dans) og Møre 
og Romsdal kunstsenter (kunst). Teaterelevene blir 
ivaretatt gjennom regionalt samarbeid med Teatret 
Vårt/Barneteatret Vårt.

En vesentlig endring i tilbudet fra kulturskolen er 
sterkt økte priser på tjenestene. Kulturskolen har 
ikke undersøkelser som verifi serer dette, men 
mener å se at prisnivået resulterer i noe redusert 
rekruttering. 

Brutto driftsutgifter 22 641    

Brutto driftsinntekter -13 727    

Inngående 8 914 9 138 9 188 8 278 8 278

Lønnsoppgjør kap. 4 - 2014 155 270   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, og 5 - 2014 69 56   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2015 - 3,0 pst. fi nansieres 
med økning i egne inntekter  -164   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  68   

Husleie kulturskolen leide lokaler   -910  

Rammetrekk  -180   

Utgående 9 138 9 188 8 278 8 278 8 278

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Fremtidige utfordringer
God rekruttering av elever er svært viktig for kultur-
skolen. Det er viktig for oppbygging av lærerstillinger, 
men først og fremst for å oppfylle den oppgaven en-
heten har, å være en «Kulturskole for alle», og bidra 
til et godt og ettertraktet oppvekstmiljø. Kulturskolen 
skal være tilgjengelig for alle. I det ligger at det må 
tas hensyn til faglig innhold, geografi  og økonomi. 
Det vil være en utfordring for kulturskolen å oppnå 
dette innenfor det tilgjengelige økonomiske hand-
lingsrom. 

En annen utfordring er implementering av nasjonal 
rammeplan. I Molde kommune har kulturskolens 
samarbeid med grunnskolene om tilbud i SFO-tid 
ikke kommet langt. Dette er den arenaen man kan 

treffe fl est elever, uavhengig av geografi , økonomi, 
og kulturell tilhørighet. Det vil være en utfordring å 
nå rammeplanens mål innenfor vedtatte budsjett-
rammer.

Å få på plass en ny kulturskole er svært viktig for alle 
som er brukere av og ansatte ved Molde kulturskole. 
Dette vil være et stort løft for kulturskolen
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Investeringer

Totale investeringer og fi nansiering av disse i Molde kommune
og kommunale foretak

 Utgifter    
 Investeringer morselskap   166 665   120 855   120 930   118 235 

 Investeringer Molde Eiendom KF   289 675   213 100   64 200   17 500 

 Investeringer Moldebadet KF   830    

 Investeringer kirkelig fellesråd   1 500   8 200   11 500   200 

 Investeringer Molde Vann og Avløp KF   70 541   20 000   20 000   20 000 

 Sum utgifter    529 211   362 155   216 630   155 935 
 Finansiering    

 Bruk av lån morselskap   71 012   40 484   40 344   38 188 

 Bruk av lån Husbanken -startlån   75 000   75 000   75 000   75 000 

 Bruk av lån Moldebadet KF   664    

 Bruk av lån Molde Eiendom KF - formålsbygg   172 549   111 147   27 581   10 081 

 Bruk av lån Molde Eiendom KF - formålsbygg fi nansiert av andre   40 890   45 000   5 000   5 000 

 Bruk av lån Molde Eiendom KF - utleieboliger   35 000   30 000   25 000     

 Bruk av lån kirkelig fellesråd (fi nansiering i morselskap)  1 200   6 560   9 400   160 

 Bruk av lån Molde Vann og Avløp KF  70 541   20 000   20 000   20 000 

 Bruk av ubundet investeringsfond morselskap  8 000   500   500   500 

 Inntekter fra salg av anleggsmidler morselskap 150 

 Momskompensasjon (morselskapet, Molde Eiendom KF, 
 Moldebadet KF og kirkelig fellesråd)   54 206  33 464   13 805   7 006 

 Sum fi nansiering     529 211   362 155   216 630   155 935 
 Balansering 0   0    0   0 

  2015 2016 2017 2018
Hele 1.000
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INVESTERINGER I MOLDE KOMMUNE OG KOMMUNALE FORETAK 2015 - 2018
Tabellen på forrige side viser samlede investeringer 
og fi nansiering av disse for økonomiplanperioden 
2015 - 2018 for Molde kommune og kommunale 
foretak. Samlet er det for perioden lagt opp til å 
investere for 1,3 mrd. kroner. Av dette skal om lag 
1,1 mrd. kroner fi nansieres med lån. Noe av dette 
igjen vil bli dekt av tilskudd fra andre, salgsinntekter 
og brukerbetalinger. Her kan nevnes Molde Vann og 
Avløp KF som har en samlet investering på 130,5 
mill. kroner i perioden som vil bli dekt av brukerne da 
dette er et selvkostområde. Videre er 300,0 mill. kro-
ner startlån fra Husbanken der kommunen i utgangs-
punktet bare er en videreformidler av lån og dermed 
ikke vil få utgifter til dette låneopptaket med mindre 
tap på utlån oppstår. 

De forskjellige investeringene og fi nansiering av 
disse er nærmere omtalt under de respektive enhe-
ter eller foretak.

Investeringsbudsjettets bevilgninger
Kommunen skal budsjettere med de faktiske utgif-
tene investeringsprosjektene regner med å få for det 
enkelte år. Det er kun beløp ført opp i budsjettåret 
som er å anse som en bevilgning fra kommunesty-
ret. Ubrukte midler fra tidligere år og beløp ført opp 
i de siste tre årene av økonomiplanen er ikke en 
bevilgning. Administrasjonen har kun lov til å benytte 
de beløp som er bevilget i budsjettåret. Det innebæ-
rer at eventuelle ubrukte lånemidler ved årsskiftet på 
enkeltprosjekt, må inndras. Dersom disse pengene 
skal benyttes i 2015, og de ikke ligger inne i vedtatt 
budsjett for 2015, må de bevilges på nytt av kommu-
nestyret.  

Momskompensasjon
Momskompensasjonen fra investeringer skal fra 
2014 i sin helhet inntektsføres i investeringsregnska-
pet. Tidligere ble hele eller deler av denne moms-
kompensasjonen inntektsført i driftsregnskapet. Som 
følge av at all momskompensasjon fra investerings-
prosjekt skal inntektsføres i investeringsregnskapet 
har kommuneloven blitt endret. Kommunene kan 
ikke ta opp lån som inkluderer momskompensasjo-
nen. Det betyr at momskompensasjonen må gå til å 
fi nansiere deler av investeringene.  

De beløp som er ført opp for de enkelte investerings-
prosjekt i kommende tabeller er kommunestyrets 
bevilgning for budsjettåret. Dette er da den totale 
ramme til rådighet for administrasjon jf. punktet over. 
Deler av denne bevilgningen vil bli fi nansiert gjen-
nom momskompensasjonen. Dette kommer klart 
frem i samletabellene over investeringer for morsel-
skapet og de kommunale foretakene.

Kommunale foretak
Kommunale foretak skal ta opp lån til sine investe-
ringer i morselskapet som her vil fungere som bank. 
Morselskapet som utlåner bærer i utgangspunktet 
risiko ved svingninger i rentenivået. Unntaket er 
Molde Havnevesen KF som selv foretar låneopptak. 
De er ikke inkludert i tallene her. 

Driftsutgifter nye investeringer
Det er i det vesentlige ikke foreslått endringer i drifts-
utgifter som følge av nye investeringer. Driftskonse-
kvenser som følger utover rente- og avdragsutgifter, 
skal dekkes av enheten selv. I enkelte tilfeller dekker 
også enheten selv rente- og avdragsutgiftene ved 
investeringen. Nye rente- og avdragsutgifter kommer 
i all hovedsak som økte driftsutgifter og må dekkes 
av økning i kommunens totale driftsinntekter eller 
reduksjon i totale driftsutgifter. 

Igangsetting av investeringsprosjekt, bestilling
Igangsetting av nye investeringsprosjekt, eller utvi-
delser av allerede igangsatte prosjekt, skal ikke skje 
før nødvendige avklaringer og utredninger er foretatt 
og nødvendige politiske vedtak er fattet. Igangset-
ting skal så skje på bakgrunn av skriftlig bestilling fra 
rådmannen ved kommunalsjef for plan og utvikling. 
Dette gjelder også for kommunens foretak. 

Forutsetninger for arbeidet med investeringsbudsjettet for 
2015 - 2018
Når det gjelder den økonomiske belastningen 
investeringsbudsjettet har for Molde kommune, vil 
fokuset være på de investeringene som må dekkes 
gjennom kommunens eget budsjett. Dette gjelder 
investeringer i morselskapet, formålsdelen av Molde 
Eiendom KF, nye lån Moldebadet KF og kirkelig fel-
lesråd. I denne sammenheng har forutsetning for 
arbeidet med investeringsbudsjettet for kommende 
fi reårsperiode vært at kommunens lånegjeld ikke 
skal avvike fra gjeldende økonomiplan. Dette har 
vært krevende og målet om redusert netto lånegjeld 
er ikke oppnådd.  

Utvikling i netto lånegjeld 2015 - 2018
Nye investeringer i overnevnte selskaper totalt er i 
2015 på 529,2 mill. kroner og for hele perioden drøye 
1,0 mrd. kroner. Ikke alt skal lånefi nansieres og ikke 
alt skal dekkes av Molde kommune. Ved å korrigere 
for startlån fra Husbanken, bruk av ubundne inves-
teringsfond, momskompensasjon og inntekter fra 
salg av anleggsmidler er beløpet for 2015 391,9 mill. 
kroner og for perioden 845,8 mill. kroner.
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Låneopptak til investeringer i Molde Vann og Avløp 
KF og utleieboliger i Molde Eiendom KF skal dek-
kes av brukerne. Korrigeres det for dette blir sum-
men 286,3 mill. kroner i 2015 og 625,3 mill. kroner i 
perioden. 

Videre er det anslått at videreføring av ramme fra 
2014 for pågående investeringsprosjekt blir 89,8 mill. 
kroner i 2015. Dette er lån som allerede er tatt opp 
og belastning ligger allerede inne i økonomiplanen. 
Videre vil noen av investeringer bli delvis fi nansiert 
av andre kommuner eller fylkeskommunen, samt at 
tomter til bolig- og industriformål forventes solgt. 
Dette er investeringer Molde kommune må lånefi -
nansiere, men som det forventes helt eller delvis 
dekning av fra andre. Når kommunen vil motta disse 
pengene er til dels usikkert. Summen i 2015 er 
61,6 mill. kroner og for perioden 177,6 mill. kroner. 
Korrigeres det også for disse to forholdene vil netto 
lånegjeld anslagsvis øke med 134,9 mill. kroner i 
2015 og 357,8 mill. kroner for hele perioden. 

Avdrag i 2015 er budsjettert til 67,4 mill. kroner og for 
hele perioden på 289,1 mill. kroner (ikke-defl atert). 
Trekkes disse beløpene ut vil kommunen sitte igjen 
med en økning i netto lånegjeld på 67,5 mill. i 2015 
og 68,8 mill. kroner for perioden. Dette vil gi tilhø-
rende økning i fi nansutgiftene som må dekkes over 

kommunens driftsbudsjett. 
Dette betyr at forutsetningen om ikke å øke lånegjel-
den i økonomiplanperioden brytes. Dette skyldes 
først og fremst fl ere store, igangsatte prosjekter som 
må fullføres i perioden. Men det er også planlagt 
nye, store investeringsprosjekt. De mest omfat-
tende investeringene knytter seg til rehabilitering og 
nybygg ved Vågsetra skole, rehabilitering og ombyg-
ging ved Sellanrå skole, ny Barnas Hus barnehage, 
ny kulturskole, sjøfronten, Molde idrettspark, nytt 
krisesenter og ytterligere renovering eller nybygg på 
barnehageområdet. Disse prosjektene alene oversti-
ger klart summen av avdrag i perioden. 

Legges det til grunn at fi nansiering fra andre vil gå til 
å betale ned på kommunens netto lånegjeld, i tråd 
med kommunens gjennomføring av disse investerin-
gene, vil netto lånegjeld likevel øke i perioden. Men 
netto lånegjeld vil bli redusert noe i 2017 og 2018. 
Kommunen må derfor bruke årene utover økonomi-
planen for å kunne redusere kommunens lånegjeld i 
vesentlig grad. 
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INVESTERINGER I MOLDE KOMMUNE 2015 - 2018

Den første tabellen viser de samlede investeringer 
for Molde kommune som selskap 1 og hvordan 
disse skal fi nansieres. Detaljene i prosjektene med 
tall og beskrivelser er beskrevet nærmere i dette 
kapitelet. 

Momskompensasjonen knyttet til samlede investe-
ringer i morselskapet er også vist i egen tabell under.   

Utgifter 2015 2016 2017 2018
Totale investeringer  166 665   120 855   120 930   118 235 

Sum utgifter  166 665   120 855   120 930   118 235 
Finansiering    
Bruk av lån  49 172   18 484   19 344   18 188 

Bruk av lån - blir fi nansiert av andre  21 840   22 000   21 000   20 000 

Bruk av lån - Husbanken startlån  75 000   75 000   75 000   75 000 

Momskompensasjon  12 503   4 871   5 086   4 547 

Bruk av ubunden investeringsfond  8 000   500   500   500 

Inntekter fra salg av anleggsmidler 150

Sum fi nansiering  166 665   120 855   120 930   118 235 
Balansering 0 0 0 0

  2015 2016 2017 2018

Totale investeringer  166 665   120 855   120 930   118 235 

Ikke-mva beretiget  103 400   96 500   95 500   95 500 

Grunnlag moms kompensasjon  63 265   24 355   25 430   22 735 

Momskompensasjon  12 503   4 871   5 086   4 547 

  2015 2016 2017 2018

Totale investeringer og fi nansiering av disse i Molde kommune
Hele 1.000

Hele 1.000
Momskompensasjon
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DRIFTS- OG FORVALTNINGSAVDELINGEN
Hele 1.000

Vedtatt IKT - strategiplan og kommunens digitali-
seringsprosjekt er lagt til grunn ved utarbeidelsen 
av investeringsbudsjettet for kommende periode. 
En helhetlig og samlet strategi for IKT og digitalise-
ring vil også kunne gi positive økonomiske effekter. 
Samtidig som en samlet oversikt og plan vil bedre 
sikkerhet og stabilitet i kommunens nettverk og 
utstyrspark. Investeringen innenfor IKT og digitalise-
ring er fordelt mellom egen kommune og ROR-IKT-
samarbeidet. Molde kommunes andel av investerin-
gene i ROR-IKT, må bevilges i kommunes budsjett. 

IKT-investeringer Molde kommune
Dette er investeringer som ikke inngår i ROR-IKT. 
Kommunene i samarbeidet må selv sørge for rulle-
ring av endeutstyr som maskiner, telefoner, skrivere 
med mer. Investeringene skal sikre at ansatte har 
utstyr som virker. Herunder ligger også et behov for 
utskifting av elevpc-er i 2015.   

Kommunene har også selv ansvar for infrastruktur 
i kommunale bygg som trådløse nett og linjer. I 
enkelte kommunale bygg er det fremdeles mangel-
fullt trådløst nett. Det er derfor fremdeles behov for 
å investere i slikt utstyr der dette hemmer effektiv 
arbeidsutførelse. 

Håndholdte kommunikasjonsenheter vil effektivisere 
hjemmetjenestens oppgaver, forbedre pasientsikker-
heten og gi bedre kontroll og oversikt over arbeids-
mengden. Kommunikasjon mellom ansatte foren-
kles og en får fram god dokumentasjon for faktisk 
medgått tid per oppdrag. Tiltaket er også i tråd med 
kommunens digitaliseringsprosjekt, og en viktig del 
av vedtatt helse- og omsorgsplan. 
 

Det er også behov for å fornye kommunes intranett 
med tilhørende servere. Kommunens intranett er 
svært viktig med tanke på intern samhandling i kom-
munen, samt at intranettet er den viktigste infor-
masjonskanalen internt i organisasjonen. Før denne 
investeringen blir gjennomført, vil Molde kommunes 
utfordring bli løftet inn til ROR-IKT for å vurdere om 
det er fornuftig med en felles løsning sammen med 
de andre kommunene.
 
Det avsettes 6,0 mill. kroner årlig i perioden. 

ROR-IKT, fellesinvesteringer
Molde kommune som vertskommune foresto tidlige-
re totalt låneopptak for ROR-IKT. Dette er nå endret 
slik at Molde kommune nå kun tar låneopptak på sin 
andel på 4,6 mill. kroner. Den resterende andel blir 
dekt av de andre deltakerkommunene.

ROR-IKT vil investere i felles infrastruktur for sam-
arbeidskommunene. Hovedfokus i 2015 vil fortsatt 
være knyttet til nye servere og øvrig maskinvare, 
samt sikre gode nettverk til kommunene. Det er 
knyttet usikkerhet til investeringsbehovet i økonomi-
planperioden for samarbeidet, men Molde kommune 
viderefører satsningen på dagens nivå. 

IKT - investeringer Molde kommune 1036          6 000   6 000   6 000   6 000 

ROR-IKT - fellesinvesteringer 9260          4 605   4 605   4 605   4 605 

Sum investeringer            10 605   10 605   10 605   10 605 

  Prosjekt opprinnelig justert 2015 2016 2017 2018
   Totalramme  Budsjett   Økonomiplan
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PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN

Hele 1.000

Diverse erverv og tiltak
I tråd med tidligere år, foreslås det midler til diverse 
tiltak som ikke tas inn i økonomiplan og budsjett 
andre steder. Midlene går til å dekke tiltak og mindre 
grunnkjøp som kommer opp i løpet av budsjettåret 
og som det ikke er mulig å forutse når budsjettet 
lages. Det ligger inne 0,4 mill. kroner hvert år i plan-
perioden.

Grunnerverv og opparbeidelse av tomtefelt boliger
Første utbyggingsområde i Årølia er ferdig oppar-
beidet, og tomtene er solgt. Reguleringsplanen for 
Kringstad er godkjent og alle klager og innsigelser er 
ferdigbehandlet og ytterligere grunnundersøkelser 
er gjennomført. Uavklarte forhold med grunneierne 
gjør at det fortsatt er usikkert når feltet kan opparbei-
des. Arbeidet med grunnerverv og prosjektering av 
ytterligere tomtefelt østover i Årølia-Røbekklia-Elg-
såslia-Strande er ferdige, og reguleringsarbeidet for 
Elgsåslia er igangsatt. Det budsjetteres derfor med 
20,0 mill. kroner årlig i perioden for å imøtekomme 
behovet for tilgjengelige boligtomter. 

Opparbeidelse av tomtefelt til næring
Kommunen har tilgjengelige tomter som næringsa-
real i Årødalen. På Skjevikåsen og på Skåla trengs 
ytterligere reguleringsarbeid før videre utbygging 
kan igangsettes. Kommunen ser derfor ingen grunn 
til å avsette nye midler i perioden til ervervelse av 
nye tomtefelt til næring før behovet er der. Det er 
imidlertid nødvendig med midler til opparbeidelse av 
infrastruktur på Åsane (Skåla) og på Skjevikåsen for å 
gjøre disse salgsklare. Det avsettes 1,0 mill. kroner i 
2016.

Sentrumstiltak
Reguleringsplan for Molde sentrum ble godkjent i 
september 2009. Videre er planen for sjøfronten nå i 
hovedsak klargjort med eget investeringsprosjekt for 
sjøfronten. Midler til mindre tiltak og endelig klargjø-
ring behøves årlig, og det avsettes knappe 0,3 mill. 
kroner hvert år i perioden. 

Skogsbilveg Kvam - Kringsjå
Kommunestyret har tidligere i år vedtatt medvirkning 
til bygging av skogsbilveg fra Kvam til Kringsjå. Ve-
gen vil gå delvis over kommunal grunn. Kommunens 
andel er beregnet til 1,0 mill. kroner i 2015.

Kommuneplanarbeid og infrastrukturprosjekt 
I forbindelse med kommende kommuneplanarbeid, 
herunder arbeid med blant annet Møreakse og by-
pakke, vil det være behov for investeringsmidler til 
prosjekteringsarbeid. Det avsettes 0,5 mill. kroner 
årlig i perioden.

Sjøfronten – trinn 1
I samsvar med vedtatt reguleringsplan er det utarbei-
det prosjektgrunnlag for Molde sjøfront, trinn 1. Det-
te gjelder i denne omgang området for ny sjøfront 
avgrenset til den sentrale delen av Molde sentrum. 
Totalkostnad for trinn 1 er anslagsvis beregnet til 
33,5 mill. kroner. Det er hyret inn prosjektledelse, og 
det arbeides nå med å få på plass en prosjekterings-
gruppe for arbeidet. Det avsettes 30,0 mill. kroner i 
2015. Prosjektets kostnader er usikre på nåværende 
tidspunkt, så en må i perioden komme tilbake til 
videre bevilgninger til prosjektet.

Diverse erverv og tiltak 4004   400  400  400  400 

Opparbeidelse av tomtefelt boliger 4001   20 000  20 000  20 000  20 000 

Opparbeidelse tomtefelt næring 4003 1 000   1 000   

Sentrumstiltak 4005   250  250  250  250 

Skogsbilvei NY 1 000   1 000    

Kommuneplanarbeid, prosjektering 
Møreakse, bypakke, kommunedelplan 1145   500  500  500  500 

Sjøfronten 1122 35 000  30 000  30 000    

Sum investeringer    52 150  22 150  21 150  21 150 

  Prosjekt opprinnelig justert 2015 2016 2017 2018
   Totalramme  Budsjett   Økonomiplan
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INFORMASJONS- OG SERVICEAVDELINGEN

Hele 1.000

Skilting av kommunale bygg
Det er utviklet profi leringsprogram og skiltplaner for 
kommunale formålsbygg. Gjennomføring av planene 
er beregnet til 2,1 mill. kroner. Slik situasjonen nå 
er, fi nnes det ikke rom for å gjennomføre dette før i 
2018.

Skilting av kommunale bygg NY 2 080     2 080 

Sum investeringer       2 080 

  Prosjekt opprinnelig justert 2015 2016 2017 2018
   Totalramme  Budsjett   Økonomiplan

BARNEVERNTJENESTEN

Hele 1.000

Diverse utstyr, inventar og tilpasninger
Ved barneverntjenesten er det behov for en del 
inventar, sikringsdetaljer og et observasjonsrom for 
barn. Dette vurderes å være så viktig at det avsettes 
0,2 mill. kroner i 2015.

Barnevern - diverse utstyr, 
inventar og tilpasninger 3340 200  200    

Sum investeringer    200    

  Prosjekt opprinnelig justert 2015 2016 2017 2018
   Totalramme  Budsjett   Økonomiplan
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Senger og teknisk utstyr
Det er fortløpende behov for utskifting av senger og 
teknisk utstyr. Det avsettes 0,2 mill. kroner årlig i 
perioden.

Kirkebakken - oppgradering vaskeri
Maskiner og utstyr ved vaskeriet på Kirkebakken er 
nedslitt og det er behov for utskifting. Slik situasjo-
nen er, gjennomføres dette først i 2017.

Varebil til hjelpemiddelforvaltning
Dette innkjøpet skulle vært foretatt tidligere og er 
en videreføring av tidligere bevilgning på 0,4 mill. 
kroner. 

Kirkebakken – pasientsenger, madrasser og sengeutstyr
Grunnet endret driftskonsept ved Kirkebakken er det 
behov for nye og en annen type senger og sengeut-
styr ved institusjonen. Det avsettes 0,5 mill. i 2015.

Kleive omsorgssenter – ny minibuss
Eksisterende minibuss ved omsorgssenteret brukes 
til daglig henting og hjemkjøring av brukere til og fra 
dagsenteret, samt til utfl ukter for sykehjemmets 
beboere. Bussen er fra tidlig 1990-tallet og er totalt 
utslitt. Det er vanskelig å sikre passasjerene i bus-
sen, særlig de som bruker tekniske hjelpemidler som 
rullestol. Bussen har heller ikke aircondition-anlegg, 
og dette gjør bussen uegnet til tur-bruk da de fl este 
turer og utfl ukter arrangeres på fi nværsdager. Det 
avsettes 0,7 mill. kroner til anskaffelse av ny mini-
buss i 2015.

Kleive omsorgssenter – utskifting av møbler
Dette gjelder nedslitte møbler som har eksistert 
siden bygget ble tatt i bruk i 1985. Det avsettes 0,2 
mill. kroner i 2015.

PLEIE OG OMSORG

Hele 1.000

Senger/teknisk utstyr 3043    200   200   200   200 

Kirkebakken omsorgssenter - 
oppgradering vaskeri NY  625      625  

Hjelpemiddelforvaltningen - varebil 3047  400    400    

Kirkebakken omsorgssenter - pasientsenger  NY  530    530    

Kleive omsorgssenter - minibuss NY  650    650    

Kleive omsorgssenter - utskifting av møbler 3048  530   695   165    

Sum investeringer     1 945   200   825   200  

  Prosjekt opprinnelig justert 2015 2016 2017 2018
   Totalramme  Budsjett   Økonomiplan
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Diverse brannutstyr
Røykdykkerutstyr må skiftes på grunn av elde. Det er 
regler (CE-norm) for utskifting av slikt utstyr. Det må 
også foretas utskifting og supplering av slanger og 
armaturer. Det er ført opp 0,3 mill. kroner i 2015 og 
deretter 0,2 mill. kroner årlig til formålet.

Nytt digitalt nødnett - TETRA
Nytt nødnett iverksettes i vårt område. Dette krever 
midler til nødvendig utstyr. Det avsette 0,5 mill. 
kroner i 2016.

Prosjekt friske brannmenn
Som følge av manglende utrustning til mannska-
pene, særlig i forbindelse med røykdykking, er det 
meldt avvik i forbindelse med mannskapenes helse-
situasjon. For å bedre dette er det iverksatt «Prosjekt 
friske brannmenn». For å kunne lukke avviket er et 
av tiltakene å anskaffe doble sett med drakter, og 

anskaffe maskiner til renhold av dette utstyret. Dette 
tiltaket ansees så viktig at det avsettes 1,0 mill. 
kroner i 2015.

Feiervesenet – to nye biler
Bilene som brukes i dag er gamle og nedslitte, og 
må byttes. Ved å innrede bilene også for røykdyk-
kere vil dette være gode reserveløsninger ved større 
brannutrykninger. Gunstige avgiftsregler gjør at dette 
vil være lønnsomt for kommunen. Tiltaket er selvfi -
nansierende. Det avsettes 0,9 mill. kroner i 2015.

Forebyggende avdeling – nye biler
Bilene som brukes i dag er gamle og nedslitte, og 
må byttes. Bilene bukes ved forebyggende arbeid i 
alle kommunene i det interkommunale brannsamar-
beidet. Det avsettes 0,4 mill. kroner i 2016.

BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN

Hele 1.000

Elektronisk arkiv
Det har i lengre tid vært arbeidet med innføring av 
elektronisk arkiv for byggesak og geodata. Det ble 
bevilget midler til formålet i 2013 og i 2014. Usikker-
het med tanke på gjennomføring av prosjektet gjør 
investeringen er utsatt inntil videre.

Kartverk og grunnlagsmål
Ny fotografering av deler eller hele kommunen for 
produksjon av ulike kart, ortofoto og skråfoto med 

videre er nødvendig. Kartene benyttes av hele kom-
muneorganisasjonen, og er viktig for blant annet 
saksbehandlingen og utarbeidelse av kommunale ar-
ealplaner. Det avsettes derfor knappe 0,4 mill. kroner 
årlig i perioden.

BYGGESAK OG GEODATA

Hele 1.000

Diverse brannutstyr 4117          300   200   200   200 

Nytt digitalt nødnett - TETRA NY  450         450   

Prosjekt friske brannmenn NY  995       995    

Feiervesnet - to nye biler NY  900        900    

Forebyggende avdeling - nye biler NY  400         400   

Sum investeringer    2 195  1 050  200  200 

  Prosjekt opprinnelig justert 2015 2016 2017 2018
   Totalramme  Budsjett   Økonomiplan

Elektronisk arkiv byggesak og geodata 4330 1 740  0     

Kartverk og grunnlagsmålinger 4015   350  350  350  350 

Sum investeringer     350  350  350  350 

  Prosjekt opprinnelig justert 2015 2016 2017 2018
   Totalramme  Budsjett   Økonomiplan
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Kommunale veger
Molde kommune har fortsatt store utfordringer 
innenfor kommuneveier. Dette gjelder utbygging av 
gangveger og fortau, og utbedringer av trafi kkfarlige 
punkt. Prioriteringer gjøres i samsvar med «Hand-
lingsplan for trafi kksikkerhet» og andre vegplaner. 
Det er også behov for asfaltering av grusveger og 
reasfaltering på kommuneveinettet. Det avsettes 6,5 
mill. kroner årlig i perioden.

Trafi kksikring
Avsatte midler på knappe 0,4 mill. årlig i perioden vil 
bli brukt til tiltak i samsvar med «Handlingsplan for 
trafi kksikkerhet»

Veg- og gatelys
Eksisterende HQL-lamper går av miljømessige hen-
syn ut av produksjon og vil ikke lenger kunne anskaf-
fes. I denne sammenheng ser en nå muligheten til å 
skifte ut eksisterende lamper med nye LED-lamper. 
Disse har et vesentlig lavere strømforbruk og en mer 
miljøvennlig produksjon. Normalt behov for utskifting 
vil heretter bli foretatt med de nye LED-lampene. 
Strømbesparelsen vil stå for en stor del av fi nansier-
ingen. Det avsettes 2,0 mill. kroner årlig de tre første 
årene i perioden.

Biler og maskiner – lastebil
Enhetens lastebiler er gamle og utslitt, og har store 
vedlikeholdsutgifter. Det avsettes 2,0 mill. kroner i 
2017 til utskifting av én av bilene.

Biler og maskiner - kostebil
Enhetens kostebil er gammel og utslitt og har store 
årlige vedlikeholdsutgifter og er dermed ute av drift 
fl ere perioder årlig. Det er svært vanskelig å skaffe 
deler til aggregatet. Det vil derfor være nødvendig 
å anskaffe ny kostebil snarest mulig for fortsatt å 
kunne holde byen ren og holde alle gate-sluker åpne. 
Det var planlagt innkjøp av nye kostebil i 2014, men 
innkjøpsprosessen har tatt lengre tid enn forventet. 
Bevilgning i 2014 videreføres, men prisen er høyere 
enn anslått i budsjettet for 2014. Det bevilges 3,8 
mill. kroner til kostebil i 2015. Noe av økningen for-
ventes dekt av salgsinntekter på den gamle bilen. 

MOLDE BYDRIFT

Hele 1.000

Kommunale veger 4011   6 500  6 500  6 500  6 500 

Trafi kksikring 4012   350  350  350  350 

Veg- og gatelys 4013   2 000  2 000  2 000  

Biler og maskiner - lastebil 4016 2 000    2 000  

Biler og maskiner - kostebil 4016 2 700  3 800  3 800    

Sum investeringer    12 650  8 850  10 850  6 850 

  Prosjekt opprinnelig justert 2015 2016 2017 2018
   Totalramme  Budsjett   Økonomiplan
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Idrettsanlegg på kommunal grunn
Det vil alltid være behov for oppgraderinger og nye 
tiltak i forbindelse med nærmiljøanleggene rundt om 
i kommunen. Dette er anlegg som skaper stor aktivi-
tet og må fungere for lokalsamfunnet. Det avsettes 
0,3 mill. kroner årlig i perioden.

Maskinelt utstyr – park og idrett
Det er behov for kontinuerlig fornying av enhetens 
maskinelle utstyr, og av og til nyanskaffelser til nye 
formål. Behovet for fl is-kutter er så stort at det vil 
være økonomisk lønnsomt å eie i stedet for å leie. 
Dette kan også kunne gi driftsmessige inntekter ved 
å tilby tjenester til andre, samt reduserte utgifter til 
bort-kjøring og deponering av avfall. Det bevilges 
0,5 mill. kroner i 2015, og deretter kr. 0,3 mill. kroner 
årlig i perioden.

Toalettanlegg Retiro
Eksisterende toalettanlegg tilfredsstiller ikke det 
som forventes og kreves i forhold til brukerfrekvens 
og volum av publikum i badesesongen. Det er store 
driftsmessige utfordringer på renhold og vedlikehold 
av toalettet. Det er behov for å skifte ut eksisterende 
anlegg med en toalettløsning som kan driftes rasjo-
nelt og oppleves tilfredsstillende for publikum. Det 
bør være mulighet for å integrere et mindre lokale til 
kiosk i anlegget, samt to utendørs dusjer til å spyle 
av seg saltvann. Det avsettes 0,8 mill. kroner i 2016.

Molde bibliotek – utskifting av skranke
Det er behov for utskifting av bibliotekets skranke-
system med utlånssystem. Eksisterende skranke 
fra 2009 er driftsmessig ustabil, og dette er svært 
uheldig både for brukere og personalet. Det avsettes 
0,1 mill. kroner i 2015.

Kommunale lekeplasser – utskifting av utstyr
Støtdempingsunderlag og lekeplassutstyr må opp-
graderes etter gjeldende forskrifter. Etterslepet her 
er så stort at det må foretas et større løft allerede i 
2015 for ikke å måtte stenge fl ere av lekeplassene. 
Det bevilges 0,3 mill. kroner i 2015, og deretter 0,1 
mill. kroner årlig i perioden.

Kommunale idrettshaller og baner – opprusting og utskif-
ting av utstyr
Det er behov for utskifting de trådløse mikrofon-
systemene ved Træffhuset, Reknesbanen, Molde 
Idrettspark og Kulturhuset som følge av nytt regel-
verk. Ved å installere luft-tørkere ved alle håndvask-
punkt i Træffhuset vil enheten kunne spare årlige 
driftsutgifter til tørkepapir, frigjøre personellressurser 
og redusere avfallsvolumet. Træffsalen i 2. etasje 
har også behov for solavskjerming. Det avsettes 0,3 
mill. kroner i 2015, og deretter 0,2 mill. kroner årlig i 
perioden.

KULTURTJENESTEN

Hele 1.000

Idrettsanlegg på kommunal grunn 5528    300   300   300   300 

Maskinelt utstyr - park og idrett 5522    520   300   300   300 

Toalettanlegg Retiro NY 750        750   

Biblioteket ny skranke NY 100   100    

Opprustning av lekeplasser - utskiftning 
av lekeplassutstyr 5555    300   100   100   100 

Opprustning ustyr, haller, baner/
friidrettsstadion 5554    250   200   200   200 

Parker og grøntanlegg 5524    1 400   200   200   200 

Roseplanen 5530    200   100   100   100 

Turstier i Moldemarka 5556    100   100   100   100 

Infotavler, skilting turområder NY 100    100   

Opprustning Julneset friområde NY 200   200    

Frivillighetssentralen, nytt inventar NY 100   100    

Romsdalsmuseet, kommunal andel 
av magasinbygg 5210 15 000 22 500  7 500    

Utvikling/opprusting Hjertøya 5536 3 600 100  100    

Sum innvesteringer      11 070   2 150   1 300   1 300 

  Prosjekt opprinnelig justert 2015 2016 2017 2018
   Totalramme  Budsjett   Økonomiplan
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Parker og grøntanlegg
Det er behov for generelt vedlikehold og oppgrade-
ring av parker og grøntanlegg. Spesielt må nevnes 
parken ved domkirka som har stort behov for opprus-
ting. Det er blant annet store utfordringer med plan-
ten Parkslirekne som er en svartelistet plante. Det 
er utført tiltak for å bekjempe planten, men det er nå 
behov for å grave bort masser for å forhindre at den 
overtar hele parken. Terrenget bør endres i samme 
omgang for å kunne utnytte arealet i parken bedre.

Molde kommune har mottatt en gave fra «Velsign 
Molde» til utvikling av trim- og lekeareal på Retiro. 
En sandvolleybane planlegges gjennomført ved søk-
nad om spillemidler. Her må det avsettes en egen-
andel. Axtech AS ønsker å bidra med samme type 
stupetårn i badeparken ved Retiro som de bidro til 
på Hjertøya. Stupetårnet må fundamenteres på land 
etter de krav som stilles til sikre vanndybder for slike 
anlegg. Det avsettes samlet 1,4 mill. kroner til disse 
formålene på Retiro.

Roseplanen
Hvert år må varierende mengder roser erstattes 
grunnet frostskader, jordtrøtthet, sykdommer osv. 
For å kunne opprettholde de roserabattene som i 
dag pryder byen, og for å ivareta Moldes ry som 
Rosenes by, er det viktig med midler til formålet. Det 
bevilges 0,2 mill. i 2015 og deretter 0,1 mill. kroner 
årlig i perioden.

Turstier i Moldemarka
For å forhindre større renoveringsarbeid på turveinet-
tet i Moldemarka, som er opparbeidet sammen med 
frivillige organisasjoner, er det viktig med årlige utbe-
dringer. Det avsettes 0,1 mill. kroner årlig i perioden.

Infotavler, skilting turområder 
Bruk av turområdene i våre nærområder skaper 
aktivitet og folkehelse. Det er viktig å opprettholde 
en viss grad av informasjon om de aktuelle turområ-
dene, slik at fornying av gammel skilting og oppsett 
av infotavler kan skje. Det bevilges derfor 0,1 mill. 
kroner i 2015 til formålet. 

Opprusting Julneset turområde
Forvaltning og drift av Julneset friområde ble for få år 
siden overtatt av Molde kommune. Grunnet man-
glende ressurser over tid, bærer friområdet preg av 
manglende vedlikehold. Det trengs omfattende ryd-
ding av veggetasjon og sikring av trapper og instal-
lasjoner. Likeså trengs nytt publikumstoalett. Det vil 
bli søkt om statlige midler, men det må avsettes en 
kommunal egenandel. Det avsettes 0,2 mill. kroner i 
2015. Dette vil dekke noe av behovet. 

Frivillighetssentralen nytt inventar
Nedslitt, delvis ødelagt og lite brukervennlig inventar 
preger møteromslokalene til frivillighetssentralen. 
Det avsettes 0,1 mill. kroner i 2015.

Romsdalsmuseet – kommunalt bidrag til nytt magasin-
bygg
I henhold til tidligere vedtak og statlige føringer er 
kommunens bidrag til nytt magasinbygg satt til 22,5 
mill. kroner. Det avsettes 7,5 mill. kroner til utlån i 
2015.

Utvikling og opprusting på Hjertøya
Molde kommune, Romsdalsmuseet, AxTech AS og 
Hjertøyas venner har i fellesskap planlagt en trinnvis 
prosess som omfatter stupetårn, nye fl ytebrygger, 
opprusting av låven, utbedring av toalettfasilitetene 
og installering av vann og eventuelt strøm. Stupetårn 
og brygger er allerede på plass. Slik kommunens 
økonomiske situasjon nå er, vil en ikke kunne fort-
sette med større investeringer i denne perioden. Det 
avsettes 0,1 mill. kroner i 2015 til mindre tilpasninger 
og utbedringer.
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Supplering og oppgradering av instrumenter og utstyr
I henhold til tidligere vedtak ligger det knappe 
0,2 mill. kroner til formålet i 2017. Selv om det nå 
planlegges ny kulturskole med nytt utstyr og instru-
menter, antas det likevel at det vil være behov for 
utskifting og supplering fremover.

KULTURSKOLEN

Hele 1.000

Egenkapitaltilskudd KLP
Kommunens sykepleiere har fortsatt sin pensjons-
ordning i KLP. Det er en årviss sak at KLP kaller inn 
egenkapitaltilskudd fra eierne. Dette tilskuddet på 
0,5 mill. kroner kan ikke lånefi nansieres og dekkes 
ved bruk av kommunens ubundne investeringsfond.

Startlån for videreutlån
Kommunen tar opp startlån i Husbanken for igjen 
å låne pengene ut til egne innbyggere. Fra 2011 
har det vært en årlig økning, og dette videreføres i 
økonomiplanperioden. Dette for å kunne hjelpe fl est 
mulig til å bo i egen eid bolig. Startlånet er Husban-
kens kanskje viktigste virkemiddel i det boligsosiale 
arbeidet, og kommunen er oppfordret av Husbanken 

til å øke bruken av dette virkemiddelet. Dette er også 
i tråd med vedtatt boligsosial handlingsplan. Dette 
skal ikke gi kommunen noen utgifter til renter og 
avdrag. For å kunne la fl est mulig ta del i ordningen 
vil en nå søke å endre videreutlånsordningen fra 
serielån med to årlige betalinger, til annuitetslån med 
månedlige betalingsintervall.

FELLESOMRÅDET

Hele 1.000

Supplering, oppgradering og vedlikehold
 av utstyr og instrumenter 5350 150    150  
Sum investeringer      150  

  Prosjekt opprinnelig justert 2015 2016 2017 2018
   Totalramme  Budsjett   Økonomiplan

Egenkapitalinnskudd KLP 1951   500  500  500  500 

Startlån - Husbanken 1900   75 000  75 000  75 000  75 000 

Sum investeringer    75 500  75 500  75 500  75 500 

  Prosjekt opprinnelig justert 2015 2016 2017 2018
   Totalramme  Budsjett   Økonomiplan
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Molde Eiendom KF 55 443

Molde Vann og Avløp KF -3 530

Moldebadet KF 7 386

Molde Havnevesen KF - ingen samhandling

Kirkelig fellesråd  9 529 
Sum samhandling 68 533

Kommunale foretak og andre 2015 

Samhandling med kommunale foretak og andre 2015
Hele 1.000
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(1)  Kjøp av tjenester som regnskap, lønn, IKT etc. fra morselskapet er justert med 3,3 pst. og beløper seg til kr. 821.000,-..
(2)  Tilskudd  knyttet til Glomstua bofellesskap og Tollero omsorgsboliger (rentekompensasjon Husbanken) reduseres årlig. I 2014 beløper kompensas-
jonen seg til kr. 540.000,-.

Molde Eiendom KF er Molde kommunes eiendoms-
foretak. Molde Eiendom KF har om lag 60 medar-
beidere fordelt på fem virksomhetsområder, og har 
drifts- og vedlikeholdsansvaret for kommunens bygg 
innen administrasjon, barnehage, skole, helse- og 
omsorgssenter, kultur og idrett samt alle kommunale 
utleieboliger. I tillegg er kommunens renholdsvirk-
somhet en del av foretaket. 

Molde Eiendom KF har ansvaret for majoriteten av 
kommunens byggeprosjekt, og gjennomfører i tillegg 
eiendomsprosjekt på oppdrag fra Molde Kommunale 
Pensjonskasse. I 2014 har foretaket arbeidet med et 
40-talls små og store byggeprosjekter.

Foretaket forvalter ved inngangen til 2015 over 
120.000 kvm formålsbygg med tilhørende uteareal, 
samt mer enn 30.000 kvm boligareal til utleieformål, 
fordelt på mer enn 600 boligenheter. Samlet verdi på 
eiendomsmassen anslås å være mer enn 3,0 mrd. 
kroner. 

DRIFT

 19.  MOLDE EIENDOM KF

Hele 1.000
Samhandling

Inngående 54 892 54 641 55 443 55 403 55 363

Lønnsoppgjør, kap 4 sentralt oppgjør  262 153   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 162 106   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsarter  930   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 3,0 pst.   -343   

Utleie av deler av Råkhaugen til avlastningstjenesten hos 
tiltak funskjonshemmede for 2011-2013 - opphør 1. juli 2014  50   

Økte overheadkostander til morselskapet (1)  26   

Overføring andel driftsutgifter formålsbygg til kulturtjenesten -1 169    

Økt husleie prestebolig  -80   

Renhold overtas fra Hjelset barnehage 494    

Tilskudd knyttet til Glomstua bofellesskap og Tollero 
omsorgsboliger (rentekompensasjon Husbanken) (2)  -40 -40 -40 -40

Utgående 54 641 55 443 55 403 55 363 55 323

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Foretakets visjon er: «Molde Eiendom KF gir gode 
opplevelser i gode rom.»

Molde Eiendom KF eier, forvalter, driver og utvikler 
kommunenes formålsbygg med tilhørende tomter, 
og har også ansvaret for leide formålsbygg. Fore-
taket tilbyr lokaler og tjenester iht. kommunens 
bestillinger. Mens foretaket har driftsansvaret for 
kommunale skoler, barnehager og kontorbygg, har 
en i tillegg vedlikeholdsansvaret også for omsorgs-
sentrene. Foretaket er også gitt ansvar for andre 
kommunale eiendommer (f.eks. «Plassen», Gotfred 
Lies plass 1 og 4). Bygningene som eies av Molde 
kommunale Pensjonskasse er også en del av fore-
takets oppfølgingsansvar. Foretaket har fokus på å 
styrke samhandlingen med enhetene og tjeneste-
områdene som bruker bygningene, i tillegg til en lang 
rekke gode samarbeidspartnere i konsernstaben på 
rådhuset.

Molde Eiendom KF er 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 leier derfor ut boliger til ressurssvake, 
eldre, psykisk utviklingshemmede, fl yktninger, 
ungdom i etableringsfasen og andre prioriterte van-
skeligstilte. Boligutleien skjer i henhold til vedtatte 
tildelingsprosedyrer og avtalt rollefordeling mellom 
Molde kommune og foretaket. Foretaket har et tett 
og nært samarbeid med en rekke av tjenesteområ-
dene, blant annet fl yktningetjenesten, ressurstjenes-
ten, NAV, psykiatritjenesten, brannvesen, politi med 
fl ere.

I tillegg til fokus på å forbedre samhandlingen med 
de øvrige delene av Molde kommune, arbeider fore-
taket målrettet med profesjonalisering av virksom-
heten. Foretaket benytter digitale verktøy for sen-
tralisert driftsstyring/energistyring, forvaltning, drift 
og vedlikehold. Molde kommune blir i økende grad 
stilt til ansvar i forhold til forskriftskrav og avvik som 
følge av pålagte tilsyn tilknyttet bygningsmassen. Jo 
mer profesjonelle tilsynsinstansene og foretaket selv 

blir, jo mer kostbart blir det for Molde kommune og 
Molde Eiendom KF å forvalte og drifte bygningene:

• Branntilsyn – økte investeringer kreves, bl.a. i 
form av investeringer i nødanlegg, alarmsyste-
mer, slukkeanlegg og ombygginger iht. branncel-
lekrav, utskifting av dører, elektriske døråpnere, 
montering av brannstiger/trapper og sprinkling 
osv. 

• Mattilsyn – kjøkken kreves byttet, ombygget eller 
stengt (gjelder mange).

• El-tilsyn – avvik blir avdekket ved nær sagt alle 
tilsyn, og i økende grad blir resultatet behov for 
svært kostbare oppgraderinger.

• Helsetilsyn – krav til luftkvalitet og varme med-
fører krav om reparasjoner og utbedringer i 
ventilasjons- og varmeanlegg. Måling av fukt og 
mugg kan også gi grunnlag for tiltak. 

• Arbeidstilsynet kan pålegge utbedringer som 
medfører at Molde Eiendom KF må investere i 
kostbare ombygginger.

• Legionellakontroll – foretaket har svært mange 
vasker og dusjer og varmtvannskilder som skal 
kontrolleres fl ere ganger årlig. Prøvetaking er 
kostbart.

• Radonmålinger – pålagt via forskrift.
• Lekeplasskontroll (gjerder, fall-sikkerhet, klem-

fare etc.) og andre risiko-analyser medfører krav 
om tiltaksplaner og belastning av drifts- og inves-
teringsbudsjettene. 

• Spesielle sertifi kater kreves for å utføre ulike 
typer arbeid, som f.eks. trefelling/beskjæring, 
gjennomføring av kontroller, bruk av spesialut-
styr, lift-sertifi kat, tilhenger-sertifi kat etc.

Molde Eiendom KF ønsker å ivareta kommunens 
rolle som byggeier og byggherre opp mot de ulike 
eiendommene kommunen har, slik at det skapes hel-
hetlige, funksjonelle og kostnadseffektive bygg. Som 
følge av knappe rammer og stadig nye oppgaver vil 
handlingsrommet for vedlikehold i 2015 være svært 
begrenset.

Kommentar til samhandlingen
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Totale investeringer og fi nansiering av disse i Molde Eiendom KF
Hele 1.000

Den første tabellen viser de samlede investeringer i 
Molde Eiendom KF og hvordan disse skal fi nansier-
es. Detaljene i prosjektene med tall og beskrivelser 
er beskrevet nærmere i dette kapitelet. 

Momskompensasjonen knyttet til samlede investe-
ringer i foretaket er også vist i egen tabell under.   

INVESTERINGER

Hele 1.000
Momskompensasjon i Molde Eiendom KF

Utgifter 
Totale investeringer  289 675   213 100   64 200   17 500 

Sum utgifter  289 675   213 100   64 200   17 500 
Finansiering    
Bruk av lån  172 549   111 147   27 581   10 081 

Bruk av lån - utleieboliger  35 000   30 000   25 000     

Bruk av lån - forskuttering blir dekt av andre  40 890   45 000   5 000   5 000 

Momskompensasjon  41 237   26 953   6 619   2 419 

Sum fi nansiering  289 675   213 100   64 200   17 500 
Balansering 0 0 0 0

  2015 2016 2017 2018

Totale investeringer  289 675   213 100   64 200   17 500 

Ikke-mva beretiget  42 602   33 335   26 103   403 

MVA-berettiget men tilfaller andre  40 890   45 000   5 000   5 000 

Grunnlag momskompensasjon  206 183   134 765   33 097   12 097 

Momskompensasjon  41 237   26 953   6 619   2 419 

  2015 2016 2017 2018
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Skole - Molde Eiendom KF
Hele 1.000

Sellanrå skole, fase 3
Renoveringen av skolebygningene har vært gjen-
nom to tidligere faser. Gjenstående arbeid gjelder 
klasseroms-fl øyene i vestfl øya og østfl øya. Det er 
tidligere utarbeidet et skisseprosjekt ved arkitektkon-
toret BBW. I 2014 er det foretatt en tilstandsvurde-
ring og livssyklusberegning av eksisterende fl øyer. 
Konklusjonen i denne rapporten tyder på at fl øyenes 
tilstand er i en slik forfatning at det vil lønne seg å 
rive disse og bygge et nytt bygg, da helst i to eta-
sjer. Ut fra disse forutsetningene bevilges 3,0 mill. 
til planlegging og prosjektering i 2015, og ytterligere 
20,0 mill. kroner både i 2016 og 2017. Totalkostnaden 
for nytt skolebygg er ikke endelig beregnet, og det vil 
bli lagt frem med egen sak når planarbeidet er kom-
met langt nok.

Kviltorp skole – snuplass for buss
Trafi kkforholdene ved Kviltorp skole er vanskelige, 
særlig ved skolebussenes ankomst om morgenen 
og avreise om ettermiddagen. For å gjøre forholdene 
trafi kksikre er det planlagt en løsning med innkjøring 
fra Kviltorpvegen i vest, og med en egen rundkjøring/
snuplass for bussene. Dette er i tråd med anbefa-
linger fra Molde bydrift, og løsningen er godkjent 
av Statens vegvesen. Det bevilges 1,2 mill. kroner i 
2015.

Kviltorp skole – regntak
I forbindelse med rivning av den gamle skolen som-
meren 2014, kom det til syne skader og stor slitasje 
på eksisterende regntak/leskur. For at skolen fortsatt 
skal ha et regntak som elevene kan søke ly under 
må dette ordnes snarest, da taket slik det står nå, 
fort kan bli en fare for elever og lærere. Det bevilges 
0,6 mill. kroner i 2015.

Cap Clara skole – oppgradering av våningshus og nytt 
snekkerverksted.
Bygningsmassen ved skolen har i lengre tid forfalt. 
Lærere og elever har i lengre tid, med små midler, 
forsøkt å holde bygningene i stand etter beste evne. 
Forholdene er nå slik at det trengs en større oppgra-
dering av våningshuset og det er behov for lokaler til 
et nytt snekkerverksted. Det bevilges 0,7 mill. i 2015 
og 0,6 mill. kroner i 2016 for å kunne gjennomføre 
tiltakene.

Kvam skole – nye ventilasjonsaggregat og ny styringsau-
tomatikk.
Ventilasjonsaggregatene ved skolen er helt utslitt og 
kan bryte sammen når som helst. Disse må skiftes, 
og i den forbindelse trengs også ny styringsautoma-
tikk slik at anlegget kan tilsluttes sentral styringskon-
troll. Det bevilges 0,9 mill. kroner i 2015.

Vågsetra barne- og ungdomsskole – nybygg, samt renove-
ring av eksisterende paviljong.
Saker om renovering og nybygg ved Vågsetra barne- 
og ungdomsskole har vært til behandling i kom-
munens politiske organ fl ere ganger de siste årene. 
Etter en anbudsrunde ble prosjektet endelig godkjent 
av kommunestyret den 16. oktober 2014 med en 
økonomisk ramme på 128,0 mill. kroner. I tillegg til 
allerede bevilgede midler, bevilges75,0 mill. kroner 
i 2015 og 23,0 mill. kroner i 2016. Skolen ventes å 
være ferdig til skolestart i 2016.

Sellanrå skole - fase 3 2069  35 000   43 000   3 000   20 000   20 000  

Kviltorp skole - snuplass buss NY  1 200        1 200    

Kviltorp skole - regntak NY  625      625    

Cap Clara - oppgradere våningshus og 
nytt snekkerverksted NY  1 000   1 250   650   600   

Kvam skole - ny automatikk og nye 
ventilasjonsaggregat 2075  900      900    

Vågsetra barne- og ungdomsskole 2065  100 000   128 000   75 000   23 000   

Sum investeringer     81 375  43 600  20 000  

  Prosjekt opprinnelig justert 2015 2016 2017 2018
   Totalramme  Budsjett   Økonomiplan
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Barnehage - Molde Eiendom KF
Hele 1.000

Lillekollen barnehage – renovering/nybyggg
Bygningene ved Lillekollen barnehage er nedslitte 
og lite egnet til barnehagedrift etter dagens standard 
og krav. Det har i fl ere år vært arbeidet med planer 
om renovering og nybygg ved barnehagen. Det er 
bevilget midler til prosjektet i inneværende økonomi-
planperiode. Slik kommunens økonomi er nå, er det 
nødvendig å redusere investeringstakten vesentlig 
i forhold til tidligere vedtatt økonomiplan. Behovene 
ved barnehagen er derimot erkjent, og barnehagen 
vil bli vurdert i saken om strategisk utvikling av bar-
nehageområdet, som blir behandlet i 2015.

Hatlelia barnehage – Renovering/nybygg
Bygningene ved Hatlelia er som ved Lillekollen 
nedslitte og lite egnet til barnehagedrift etter dagens 
standard og krav. Det har i fl ere år vært arbeidet 
med planer om renovering, tilpasninger og eventu-
elt nybygg ved barnehagen. Det er bevilget midler 
til prosjektet i inneværende økonomiplanperiode. 
Behovene er erkjent også for Hatlelia barnehage, 
og barnehagen vil bli vurdert i saken om strategisk 
utvikling av barnehageområdet. 

Fremtidig barnehagedekning – strategisk utvikling av 
barnehagetilbudet
Full barnehagedekning er en svært viktig faktor for 
en kommune i vekst og utvikling. Det er en uttalt 
politisk vilje om at kommunen skal vokse og nye inn-
byggere skal komme og bosette seg i Molde. Molde 
har en svært stor arbeidsplassdekning på 125 pst. og 
en innpendling med ca. 5.500 personer daglig som 
har sitt arbeid og virke i kommunen. For å kunne 
tiltrekke oss kompetente personer til kunnskaps-
baserte i arbeidsplasser i vårt nærområde, vil full 

barnehagedekning være et svært viktig og effektivt 
element for økt bosetting og folketallsøkning i Molde 
kommune.

Det arbeides nå med en strategisk plan for utvikling 
av barnehagetilbudet i kommunen. Denne planen 
vil ventelig komme til behandling i kommunestyret 
i løpet av første halvår 2015. Det vil derfor på nåvæ-
rende tidspunkt være feil å peke på hvilke av dagens 
barnehager som skal utvikles og renoveres eller 
påbygges for å kunne gi tilbud de neste tiårene, eller 
for den saks skyld hvilke nye skal komme. For at 
fokuset på full barnehagedekning skal være til stede 
i kommende økonomiplanperiode, bevilges 0,5 mill. 
kroner til prosjektering i 2015 og 50,0 mill. kroner til 
renovering, utbygging eller nybygg i 2016. Det videre 
løpet vil bli lagt ved politisk behandling av strategisk 
plan for utvikling av barnehagetilbudet i kommunen i 
løpet av første halvår 2015.

Hatlelia barnehage – parkering
Parkeringsforholdene ved barnehagen har i alle år 
vært begrenset og lite tilfredsstillende, både med 
tanke på kapasitet og trafi kksikkerhet. Det er nå, i 
samarbeid med borettslaget, funnet løsninger som 
vil bedre situasjonen betydelig. Arbeidet er i gang, 
og det bevilges 1,0 mill. kroner i 2015 for å fullføre 
prosjektet.

Hauglegda barnehage – etterisolering av vegger
I den eldste delen av bygget er det behov for opp-
gradering og etterisolering av vegger for å fjerne 
kuldebroer, redusere energitap og bedre innemiljøet. 
Det avsettes 0,5 mill. kroner i 2016.

Lillekollen barnehage renovering/nybygg NY 40 000     

Hatlelia barnehage - renovering/nybygg 2771 25 000     

Fremtidig, strategisk barnehagedekning NY 55 000   500   50 000   

Hatlelia barnehage - parkering NY 1 000   1 000    

Hauglegda barnehage - renovering 
Etterisolering vegger med mer NY 500    500   

Barnas Hus - nybygg 2759 26 000 37 000  27 000    

Kommunale barnehager - rehabilitering/
tilpasninger 2763    1 000   1 000   1 000   1 000 

St. Sunniva barnehage - teknisk anlegg,
tak og fasader NY 1 500    1 000   500  

Kommunale barnehager - uteområder 2757    1 000   500   500   500 

Sum investeringer           30 500   53 000   2 000   1 500  

  Prosjekt opprinnelig justert 2015 2016 2017 2018
   Totalramme  Budsjett   Økonomiplan
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Barnas Hus – nybygg
Helt siden 2007 har det vært arbeidet med renove-
rings- og utbyggingsplaner ved Barnas Hus barne-
hage. Prosjektet er nå ferdig til gjennomføring, og 
Molde kommunestyre godkjente den 16.oktober 
2014 prosjektet med 82 plasser og en økonomisk 
ramme på 37,0 mill. kroner. Det er allerede bevilget 
midler til prosjektet, og det bevilges 27,0 mill. kroner 
i 2015 for å sluttføre prosjektet snarest.

Kommunale barnehager – tilpasninger
Hvert år dukker det opp situasjoner i kommunens 
barnehager som krever fysiske eller tekniske tilpas-
ninger. Dette kan være grunnet barn med særskilte 
behov eller andre krav som dukker opp. Det bevilges 
1,0 mill. kroner årlig i perioden.

St. Sunniva barnehage – oppgradering tekniske anlegg, 
tak og fasader
De tekniske anleggene ved barnehagen er gamle 
og nedslitt, likeså er det nødvendig med utbedrin-
ger av tak og fasader. For å holde barnehagen i drift 
fremover, avsettes 1,0 mill. kroner i 2016 og 0,5 mill. 
kroner i 2017.

Kommunale barnehager – uteområder
Slitasje på lekeapparat og behov for tilpasninger i 
uteområdene ved barnehagene krever hvert år mid-
ler til utskifting og oppgraderinger. Det bevilges 1,0 
mill. kroner i 2015 og deretter 0,5 mill. kroner årlig i 
perioden.
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Råkhaugen omsorgssenter – oppgradering av tekniske 
anlegg
De tekniske anleggene ved institusjonen er mangel-
fulle og utilstrekkelige. Dette gjelder i særlig grad 
ventilasjon-, varme- og sykesignalanlegg. Det er alle-
rede gjort utbedringer, men for å sikre at anleggene 
fungerer tilfredsstillende og sikkert, bevilges 1,5 mill. 
kroner i 2015 og 0,5 mill. kroner i 2016.

Bergmo omsorgssenter – oppgradering av heis
For å tilfredsstille tekniske krav og ha stabil og god 
driftssikkerhet må heisen ved omsorgssenteret opp-
graderes. Det bevilges 0,7 mill. kroner i 2015. 

Kikrebakken omsorgssenter – etterisolering av loft
Helt siden omsorgssenteret ble totalrenovert for ti år 
siden, har en slitt med kuldebroer, issvulldannelser 
og varmetap i deler av taket på omsorgssenteret. 
For å eliminere disse problemene må deler av taket 
etterisoleres fra innsiden. Dette krever også mindre 
bygningsmessige inngrep. Det bevilges 0,5 mill. 
kroner i 2015. 

Avlastningstjenesten – tiltak funksjonshemmede - nye 
lokaler
I påvente av nye permanente lokaliteter er avlast-
ningstjenesten i dag plassert i Råkhaugen omsorgs-
senter. I henhold til vedtatt helse- og omsorgs-
plan skal lokalene i omsorgssenteret frigjøres til 
demensomsorg. Ut fra kommunens økonomiske 
situasjon, er det ikke bevilgning til nybygg nå. Dette 
medfører at avlastningstjenesten må skaffes andre 
lokaliteter og det avsette 1,0 mill. kroner i 2015 til al-
ternativ lokalisering. Løsning for avlastningstjenesten 
må nærmere utredes før endelig beslutning fattes.

Enensenteret – renovering/nybygg
De siste årene har det blitt gjennomført noen mindre 
oppgraderinger av ventilasjonsanlegg, utskifting av 
noen vinduer og noe gulvbelegg. I 2014 er det fore-
tatt en tilstandsanalyse med LCC-beregninger. Dette 
viser så betydelige behov for opprustning at nybygg 
sannsynligvis vil bli et alternativ. Det bevilges 0,4 
mill. kroner til planlegging i 2015. Videre forløp utover 
økonomiplanperioden må avklares i 2015.

Helse og omsorg - Molde Eiendom KF
Hele 1.000

Råkhaugen omsorgssenter - oppgradering 
av tekniske anlegg NY 2 000  1 500  500   

Bergmo omsorgssenter - oppgradering heis NY 650  650    

Kirkebakken omsorgssenter - 
etterisolering loft NY 500  500    

Avlastningstjenesten 3882  12 000  1 000  1 000    

Enensenteret 3881  12 000  400  400    

Sum investeringer     4 050  500   

  Prosjekt opprinnelig justert 2015 2016 2017 2018
   Totalramme  Budsjett   Økonomiplan



159

K
om

m
unale foretak og andreFuglsethallen – nye skillevegger med lydkrav

Skilleveggene i hallen er av svært enkel kvalitet, og 
lydnivå er en konstant utfordring. Dette gjør at area-
let i hallen ikke utnyttes maksimalt. Ved montering av 
nye skillevegger med kraftig lyddempende effekt, vil 
salens areal benyttes fullt ut. Det bevilges 0,3 mill. 
kroner i 2015.

Molde kulturskole – nybygg
Planlegging og prosjektering av nytt kulturskolebygg 
på fengselseiendommen er nå gjennomført og 
prosjektet er lyst ut på anbud. Bygget vil kunne stå 
ferdig sommeren 2016. Prosjektet er vedtatt gjen-
nomført innenfor en økonomisk ramme på 120,0 
mill. kroner. Det er bevilget midler i inneværende 
periode, og for å kunne fullføre prosjektet bevilges 
60,0 mill. kroner i 2015 og 40,0 mill. kroner i 2016. 
Møre og Romsdal fylkeskommune skal dekke inntil 
30,0 pst. av prosjektet. Det er lagt inn bidrag fra 
fylkeskommunen på 4,0 mill. kroner i 2015 og 30,0 
mill. kroner i 2016. 

Området Molde idrettspark – utvikling, renovering og 
nybygg.
Sak om utvikling i området Molde idrettspark har 
versert fl ere ganger i kommunens politiske organ 
helt siden Moldebadet ble tatt i bruk i april 2010 og 
svømmehallen i Idrettens hus ble stengt. Det har så 
langt vært en grundig prosess der også idrettens lag, 
foreninger og råd har vært med i stor grad.
 
Det er også viktig å nevne det gode samarbeidet 
med Møre og Romsdal fylkeskommune i planarbei-
det. Fylkeskommunen har lagt bort sine planer om 
egen idrettshall ved Molde videregående skole, og 
har signalisert at de vil inngå samarbeid med Molde 
kommune om en løsning i området Molde idretts-
park. Dette samarbeidet må befestes i en bindende 

avtale i nærmeste framtid. Det betyr at Molde kom-
mune har forpliktet seg til å stille med tilstrekkelig 
hall-kapasitet ved oppstart av skoleåret 2016/2017 
mot at fylkeskommunen bidrar fi nansielt.

Etter en konkurranse i markedet er det valgt arkitekt 
for planarbeidet, og det videre planarbeidet er der-
med i gang. Utviklingen av området må skje i fl ere 
trinn, der første trinn er å fl ytte fotballaktivitetene ut 
av Istadhallen i Træffhuset og ut på Reknesbanen. 
Dette krever undervarme, og utredning og planleg-
ging av dette er godt i gang. Varmesentral vil derfor 
kunne realiseres første halvår i 2015. Deretter må 
Istadhallen ombygges til en «innehall» for håndball 
og annen aktivitet. Videre vil arealene i Idrettens hus 
bli gjennomgått og planlagt for framtidige aktiviteter. 

Det vil bli fremmet saker til politisk behandling før 
realisering av de enkelte elementene i prosjektet. 
Fremdrift og omfang vil også være avhengig av ek-
stern fi nansiering. Det er bevilget midler til prosjek-
tet i inneværende periode, og det bevilges 22,5 mill. 
kroner i 2015, 30,0 mill. kroner i 2016 og 10,0 mill. 
kroner for hvert av årene 2017 og 2018. 

Kulturhuset – oppgradering av tekniske anlegg og byg-
ning.
Varme- og ventilasjonsanleggene i kulturhuset er 
nedslitt og må oppgraderes. Likeså må noen opp-
graderinger skje med bygningskroppen. For å kunne 
starte arbeidet med de mest nødvendige tingene, 
avsettes 1,2 mill. kroner i 2017.

Hele 1.000

Kultur og idrett - Molde Eiendom KF

Fuglsethallen - nye skillevegger med 
lydkrav i hallen NY 300  300    

Ny kulturskole 5106  105 000  120 000 60 000  40 000   

Området Molde idrettspark 5537  30 000   72 450   22 450   30 000   10 000   10 000 

Kulturhuset - oppgradering av tekniske 
anlegg og byggning NY     1 200  

Sum investeringer         82 750 70 000  11 200   10 000 

  Prosjekt opprinnelig justert 2015 2016 2017 2018
   Totalramme  Budsjett   Økonomiplan
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Hele 1.000

Andre bygg - Molde Eiendom KF

ENØK - kommunal bygg
De siste årene har Molde Eiendom KF kartlagt og 
startet arbeidet med å energi-effektivisere kom-
munale formålsbygg. I dette arbeidet er sentral 
driftsstyring av byggene et vesentlig element. For at 
dette arbeidet ikke skal stoppe opp bevilges 1,0 mill. 
kroner hvert år i perioden.

Nytt krisesenter
Molde kommunestyre har vedtatt at det skal byg-
ges nytt krisesenterbygg i Øvre veg. Planarbeidet og 
prosjekteringen er nå ferdig og prosjektet er lagt ut 
på anbud. Planarbeidet har vist at det å bygge et sik-
kert og funksjonelt bygg for framtidig krisesenterdrift 
på et begrenset tomteareal blir komplisert og dyrere 
enn om senteret kunne bygges på en fl ate. Kravene 
til sikkerhet og funksjonalitet er også svært strenge 
og svært fordyrende. Molde kommune har tatt på 
seg byggherreansvaret for realisering av nytt krise-
senter, og setter som klar forutsetning at krisesente-
rets styrende organer og eierkommunene forplikter 
seg til å leie bygningen fra Molde kommune på vilkår 
som sikrer at fi nanskostnadene dekkes og fordeles 
i henhold til selskapsavtalen, og i hele byggets ned 
betalingstid.

I prosjektet ligger også lokaler til SMISO. Molde 
kommune har fått beskjed den 10. november om at 
SMISO alikevel ikke vil være en del av prosjektet. 
Det vil bli fremmet egen sak om krisesenteret.

For å kunne realisere bygget avsettes 50,0 mill. kro-
ner i 2015 og 10,0 mill. kroner i 2016.

Anskaffelse av kommunale boliger
Molde Eiendom KF forvalter og drifter kommunens 
boligportefølje på ca. 600 boenheter. På grunn av 
endrede behov vil det hvert år være behov for å 
anskaffe nye boliger. Dette må skje i henhold til det 
generelle boligsosiale arbeidet som kommunen 
gjennomfører. I perioden 2013-2016 har kommunen 
forpliktet seg til å gjennomføre et boligsosialt pro-
gram, sammen med Husbanken og ni andre kom-

muner i Midt-Norge, for å kunne skaffe og opprett-
holde boliger til de aller vanskeligstilte innbyggerne 
i kommunen. I dette arbeidet må en også foreta en 
gjennomgang for å kartlegge beboerne i kommunale 
boliger med tanke på å få til rotasjon i den kom-
munale boligmassen. Til dette spesielt, men også ge-
nerelt, må Husbankens virkemidler i form av startlån, 
tilskudd og bostøtte brukes målrettet og strukturert.

I anskaffelsen av nye og mer egnede boliger, må 
også tilgjengelige virkemidler brukes. Det må også 
vurderes hvilke boliger i den kommunale boligporte-
føljen som kan selges, enten til de som bor der i dag 
eller på det åpne markedet.

I det boligsosiale programarbeidet skal det i perio-
den anskaffes en god del nye boliger. Disse kan 
også utvikles og bygges i egenregi som kommunale 
boliger, men det ligger også store forventninger til at 
kommunen skal kunne fi nne gode samarbeidsformer 
med aktørene i markedet for kunne nå sine målset-
tinger. Det bevilges 35,0 mill. kroner i 2015, 30,0 mill. 
kroner i 2016 og 25,0 mill. kroner i 2017. Videre forløp 
framover vil avklares i det løpende boligsosiale pro-
gramarbeidet og bli tallfestet i kommende periode.

Investeringsmidler til akutte behov.
Med en stor portefølje av formålsbygg og utleiebo-
liger vil det i løpet av året alltid dukke opp behov 
som må takles der og da for å unngå driftsstans elle 
andre uforutsette hendelser. Erfaringer fra de siste 
årene tilsier at det må bevilges årlig 5,0 mill. kroner i 
perioden.

ENØK - kommunalbygg (k-sak 40/10) 4250   1 000  1 000  1 000  1 000 

Nytt krisesenter 5519  25 000  60 000  50 000  10 000   

Anskaffelse kommunale boliger 8219   35 000  30 000  25 000  

Investeringsmidler akutte behov 1010   5 000  5 000  5 000  5 000 

Sum investeringer     91 000  46 000  31 000  6 000 

  Prosjekt opprinnelig justert 2015 2016 2017 2018
   Totalramme  Budsjett   Økonomiplan
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 20.  MOLDE VANN OG AVLØP KF
DRIFT

Molde Vann og Avløp KF (MVAKF) er et kommunalt 
foretak med ansvar for den kommunale vannforsy-
ningen og avløpshåndteringen. Foretaket har eget 
styre som er direkte underlagt kommunestyret i 
henhold til lov om kommunale foretak.

Foretaket er en ren selvkostvirksomhet som i ut-
gangspunktet har kr. 0,- i økonomisk ramme. Det vil 
si at foretaket ikke har mer enn det som kommer inn 
i gebyrinntekter og andre inntekter. Eventuelle mer-
inntekter ved årets slutt avsettes til bundne fond.

Foretaket har 49 ansatte. Foretaket forvalter, drifter 
og utvikler 260 km hovedvannledning og 350 km 
med hovedledninger for avløpsvann og overvann. 
Foretaket har FDV-ansvar for to større vannrensean-
legg og 14 større avløpsrenseanlegg. 

Foretaket har også fått delegert kommunens ansvar 
for oppfølging av renovasjon. 

I budsjettet er det lagt opp til å begynne overgangen 
mot mer driftsfi nansiert utskifting av ledningsnett. 
Dette vil på kort sikt gi økte gebyrer, men på lengre 
sikt gi reduserte kapitalkostnader og dermed gi 
lavere gebyrer. Alle deler av foretaket legger vekt på 
være kostnadseffektive.

Foretaket kjøper en rekke tjenester fra basisorganisa-
sjonen og skal betale selvkost for disse tjenestene. 
Staten har gjennom forskrift og veileder lagt føringer 
for hva som kan tas med av kostnader og belastes 
vann og avløpsområdet og selvkostområder for øv-
rig. For 2015 har rådmannen beregnet slike tjeneste-
kjøp til 4,8 mill. kroner. 

Foretaket utfører etter en bestilling fra Plan- og 
utviklingsavdelingen tjenester på miljøområdet for 
basisorganisasjonen, dette blir refundert foretaket til 
selvkost, stipulert til 1,3 mill. kroner.

Låneopptak til foretakets investeringer skjer i regi av 
Molde kommune. Foretaket låner fra basisorganisa-
sjonen, til gjennomsnittlig innlånsrente.

Kommentar til samhandlingen

Kjøp av tjenester som regnskap, lønn, IKT etc. -4 361 -4 790 -4 790 -4 790 -4 790

Plan- og utviklingsavdelingen kjøper tjenester til miljøtiltak 1 224 1 260 1 260 1 260 1 260

Sum samhandling -3 137 -3 530 -3 530 -3 530 -3 530

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
Samhandling
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INVESTERING

Investeringene bestemmes dels av tilstanden på 
gamle rør og nye byggefelt, og dels av statlige førin-
ger. Molde har mange gamle ledninger, og dette gjør 
at lekkasjetallene er for store. I 2015 legges det opp 
til en utskifting av 1,4 pst. av vannledningene og 1,6 
pst. av avløpsledningene.

Statlige føringer vedr. rensing av drikkevann og av-
løpsvann og oppgradering av demninger bestemmer 
også deler av investeringsvolumet.

Kommentar til investeringer

Investeringer     
Vannforsyning 4007    31 448   10 000   10 000   10 000 

Avløp 4008    39 093   10 000   10 000   10 000 

Sum investeringer     70 541   20 000   20 000   20 000 
Finansiering     
Bruk av lån     70 541   20 000   20 000   20 000 

Sum fi nansiering     70 541   20 000   20 000   20 000 
Balansering    0 0 0 0

  Prosjekt opprinnelig justert 2015 2016 2017 2018
   Totalramme  Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
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 21.  MOLDEBADET KF
DRIFT

Moldebadet KF ble etablert 29. mars 2007 og åpnet 
10. april 2010. Foretaket skal i henhold til vedtektene, 
på kommunens vegne, eie og besørge god forvalt-
ning og drift av Moldebadet. Moldebadet skal stimu-
lere til å bedre folkehelsa. Moldebadet skal være et 
tilbud som gjør Molde til en mer attraktiv by å bo i og 
besøke. Disse målene kan nås gjennom kontinuerlig 
utvikling av foretaket.

Sameiet Gideonvegen 1
Sameiet består av eierne Molde kommune og 
Angvik eiendom. Styrets hovedoppgave er å få til 
god samhandling i huset og sørge for at bygget og 
uteområdet holdes i god stand og fremstår som rent 
og ryddig. Styret fordeler fellesutgiftene, utarbeider 
avtaler, samt andre forhold vedrørende daglig drift. 

Eiendommen er delt i følgende tre eierseksjoner:
• Seksjon 1: Molde kommune v/Moldebadet KF 

eier 49,8 pst.
• Seksjon 2: Seilet Hotell Eiendom AS eier 35,2 

pst.
• Seksjon 3: Parkgården AS eier 15,0 pst.

Moldebadet KF
Moldebadet har et marked bestående av ulike bru-
kere. Disse kan deles inn i følgende områder: 
• vanlig publikum
• skole
• idrett
• helse
• lag og organisasjoner
• bedrifter
• turister

Kommentar til samhandlingen

Moldebadet er et praktbygg både arkitektonisk, 
teknologisk og med tanke på universell utforming. 
Foretaket er eier og drifter av bygget. Styret har 
signalisert at vedlikeholdet skal tas fortløpende, og 
at eventuelle påfølgende investeringer skal gjøres 
i samsvar med prinsipper og intensjoner nedfelt i 
grunnprosjektet. 

Kommunestyret har vedtatt 7 hovedmål for Molde-
badet:

Hovedmål 1: Hele Moldebadet skal i størst mulig 
grad være tilgjengelig for besøkende i den ordinære 
åpningstiden.

Hovedmål 2: Moldebadet skal være et synlig og 
profi lert anlegg for: barnefamilier, ungdom, seniorer, 
fysisk aktive og livsnytere. Organisert idrett har sin 
defi nerte plass i anlegget, og det tilrettelegges for 
treninger og aktiviteter for denne gruppen.

Hovedmål 3: Moldebadets besøkende skal ha en 
positiv opplevelse av både anlegg og service. 

Hovedmål 4: Moldebadet skal utvikle ulike kurs med 
egne instruktører.

Hele 1.000
Samhandling

Dekking av kapitalutgifter  6 791 6 963 6 860 6 736 6 623

Tidligere rammetrekk -250 -250 -250 -250 -250

Generelt rammetrekk -200 -200 -200 -200 -200

Renter forskutterte spillemidler 531 327 327 327 327

Dekning av fi nansutgifter - egne investeringer -52 -52 -52 -52 -52

Sum 7 020 6 788 6 685 6 561 6 448

Dekning underskudd 2 400    

Dekning underskudd 2013  1 995   

Sum før momskompensasjon og kjøp av tjenester 9 420 8 783 6 685 6 561 6 448

Kompensasjon mva drift -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Kjøp av tjenester som regnskap, lønn, IKT etc. -384 -397 -397 -397 -397

Sum samhandling 8 036 7 386 5 288 5 164 5 051

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Hovedmål 5: Moldebadets ansatte skal ha god kom-
petanse om produktet og være lojale mot bedriftens 
verdier.

Hovedmål 6: Moldebadet skal kontinuerlig vedlike-
holde bygg og utstyr for å få en mest mulig rasjonell 
økonomisk drift, og anlegget skal være rent og innby-
dende for de besøkende.

Hovedmål 7: Moldebadet skal i samarbeid med 
Bris trening og Cosmopol SPA arbeide for å bedre 
folkehelsa. Badet skal bidra til å tilrettelegge slik at 
besøkende får gode og tilpassende tilbud gjennom 
godt samarbeid og nye felles prosjekter. 

Moldebadet skal være åpent og til for alle. Badet skal 
yte god service og ha stort fokus på driftshygiene og 
sikkerhet. Samtidig som det forventes at Moldeba-
det skal drives i en driftsmessig balanse. 

Badets inntektsgrunnlag
Billettprisene anses å ligge i øvre nivå i forhold til 
sammenlignbare anlegg. Potensiale for inntektsøk-
ning ligger derfor først og fremst i et høyere besøks-
tall av gjester, og det blir derfor viktig å ha større vekt 
på aktivt salg, mer satsning på markedsføring, bygge 
opp fl ere tilbud med inntektsgivende kurs og tilby 
pakkeløsninger for skole og institusjoner.

Badets utgifter og driftsbalanse
Moldebadet har i løpet av året effektivisert driften og 
foretatt utgiftsreduksjoner med ca. 0,5 mill. kroner i 
forhold til 2013. Rutiner, bruksavtaler og åpningstider 
har blitt endret uten at det har gått på bekostning av 
gjestenes sikkerhet eller besøkstall. Budsjettet for 
2015 blir utarbeidet på grunnlag av erfaringer erver-
vet gjennom 4,5 års drift. Foretaket har kontinuerlig 
vært inne i en effektiviseringsprosess der målet til en 
hver tid har vært å fi nne det mest optimale driftsni-

vået. Med grunnlag i kommunestyrets vedtatte mål 
for foretaket, speiler nå gjeldende driftsnivå den ak-
tiviteten som behøves for at dette skal tilfredsstilles. 
Dette aktivitetsnivået ser ut til at det vil gi et betyde-
lig merforbruk også i 2014, noe som gjør budsjettpro-
sessen for 2015 utfordrende. 

Samhandlingsavtalen mellom Moldebadet KF og 
morselskapet tilsier at badet får et tilskudd tilsva-
rende kapitalutgiftene på det meste av foretakets 
lån. Foretaket omfattes av mva kompensasjonsord-
ningen, men som en del av samhandlingen overføres 
kompensasjonen til morselskapet. Foretaket ramme 
belastes overheadskostnader som betaling for de 
tjenestene morselskapet yter, som regnskap, IKT, 
lønn etc. Rådmannen forventer at de kommunale 
foretakene, på linje med kommunens enheter, er 
med på å fi nansiere behovet for rammereduksjon. 
For Moldebadet utgjør dette et nytt trekk på 0,2 mill. 
kroner i 2015.

Moldebadet KF har fått tildelt en nettto driftsramme 
på 7,4 mill. kroner for 2015. Innenfor denne ram-
men skal 7,3 mill. kroner gå til å dekke kapitalutgifter 
og 2,0 mill. kroner til å dekke underskudd fra 2013. 
De øvrige driftsutgiftene skal foretaket også i 2015 
dekke fullt ut med sine inntekter.  

Administrasjonen arbeider kontinuerlig for å øke 
inntektene, samt å jobbe mer effektivt, men ser etter 
4,5 års drift at dagens driftsnivå krever et høyere inn-
tektsgrunnlag enn det som per i dag synes mulig å få 
til. Moldebadets styre signaliserte til kommunestyret 
gjennom foretakets økonomirapport for 2 tertial at 
hvis foretaket skal kunne levere et budsjett i balanse, 
må badets driftsramme økes med 1,5 mill. kroner. 

INVESTERING
Hele 1.000

Det er i inneværende periode bevilget midler til byg-
ging av et tiltrengt møterom i kjelleren. Av forskjelli-
ge årsaker har dette arbeidet så vidt begynt. Ubrukte 
midler i 2014. på 0,8 mill. kroner bevilges på nytt i 
2015.

Kommentar til investeringer

Sluttføring bygg og tekniske anlegg 5515  1 625    830    

Sum investeringer      830    

  Prosjekt opprinnelig justert 2015 2016 2017 2018
   Totalramme  Budsjett   Økonomiplan
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 22.  MOLDE HAVNEVESEN KF
All havnedrift som tidligere lå i Molde Havnevesen 
KF, ble overført til et nyetablert interkommunalt 
havnevesen som fi kk navnet Molde og Romsdal 
Havn IKS. Fra 1. januar 2007 ble alle ansatte i Molde 
Havnevesen KF overført til Molde og Romsdal Havn 
IKS. Molde Havnevesen KF eier fortsatt alle hav-
neinnretninger i Molde havn, og er således Molde 

kommunes eiendomsselskap i havna. Molde Havne-
vesen KF har et eget styre som er politisk oppnevnt 
av Molde kommune.

Molde Havnevesen KF har leieinntekter fra Molde og 
Romsdal Havn IKS. Hovedtall fra drifts- og investe-
ringsbudsjettet går frem av tabell nedenfor.

Driftsbudsjett 2015

Driftsinntekter   2 500  1 850

Sum driftsutgifter   -2 630  -2 630

Brutto driftsresultat   -130  -780
Finansresultat   -2 175  -1 656

Motpost avskrininger   2 600  2 600

Netto driftsresultat   295  164
Interne fi nanstransaksjoner   -295  -164

Regnskapsmessig mindreforbruk  0 0

   2014 2015
     Budsjett

Investeringsbudsjett 2015

Investeringer   5 500  5 000

Avsetning ubundet investeringsfond   255  100

Sum fi nansieringsbehov   5 755  5 100
Bruk av ubundne investeringsfond  -5 500 

Bruk av eksterne lånemidler   -5 000

Overføring fra driftsbudsjettet   -255  -100

Sum fi nansiering  -5 755 -5 100

   2014 2015
    Budsjett

Molde Havnevesen KF har ingen driftsmessig sam-
handling med Molde kommune. Investeringsbudsjet-

tet blir dekt av foretakets egne midler og eksterne 
lånemidler.

Hele 1.000

Hele 1.000
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 23.  KIRKELIG FELLESRÅD

Kommentarer til samhandlingen
Kirken i Molde består av fem sokn fordelt på to 
samarbeidsområder. De er organisert med to staber 
hvorav ansatte knyttet til domkirken og fellesrådets 
administrasjon er samlokalisert i Gotfred Lies plass 
4. Molde kirkelige fellesråd ivaretar oppgaver etter 
kirkeloven § 14 på vegne av de enkelte sokn i den 
lokale kirken i Molde kommune. Fellesrådet forvalter 
midler som i tillegg til å komme fra staten, i hoved-
sak kommer som overføringer fra Molde kommune. 

Molde kirkelige fellesråd har ansvaret for følgende:
• økonomiske og administrative oppgaver
• drift og vedlikehold av kirker, gravplasser og 

kirkelige kontorer
• arbeidsgiveransvaret for lokalt kirkelige ansatte
• utarbeidelse av mål og planer 

Soknenes ansvar for ”det kristelige liv” herunder 
forkynnelse, undervisning, diakoni og kirkemusikk, 
har menighetsrådene virksomhetsansvar for. Det er 
fellesrådets ansvar å forvalte midler fra kommune 
og stat til å dekke utgifter til lønn og utstyr for de 
ansatte i soknene. 

Det gjennomføres mange aktiviteter som kommer 
barn, unge og voksne til gode og kirkens ansatte er 
til stede i folks sorg og glede. 

Kirkelig fellesråd har også ansvaret for drift og forval-
ting av gravplassene i kommunen. Praktisk skjøtsel 
av gravplassene utføres i hovedsak av kommunens 
parkvesen som kommunal tjenesteyting.

Hele 1.000

Samhandling

Konsekvenser av endring av samhandlingen
I arbeidet med tilpasning til rammene for 2013 og 
2014 ble det foretatt en gjennomgang av fellesrådets 
virksomhet der det til sammen er foretatt en stil-
lingsreduksjon på 1.9 årsverk (10 % av total stillings-
ressurs). I 2015 blir dette ytterligere forsterket med 
større konsekvenser i administrative støttefunksjo-
ner og mindre til drift av kirkebyggene. 

Endringene får betydelige konsekvenser for meng-
den av oppgaver som løses og tjenester som tilbys. 
Kirkebyggene vil bli sjeldnere rengjort og løpende 
vedlikehold kan ikke igangsettes. Som følge av re-
dusert administrativ ressurs blir publikumsbetjenin-
gen på kirkekontorene redusert og annet utadrettet 
arbeid nedprioritert da støttefunksjonene omfordeles 

og må utføres av de enkelte (eks prester, kantorer 
mfl ). Øvrig virksomhet (kirkemusikk, undervisning 
og diakoni) må også gjennomgås og tilpasses for å 
kunne holde driften innenfor gitte rammer.

Rammene oppleves som svært presset. Det er ikke 
rom for å foreta selv enkle reparasjoner i byggene, 
og ekstra, men nødvendige kostnader som kommer i 
løpet av året vil bidra til et merforbruk det ikke er mu-
lig å ta høyde for innenfor rammene.

DRIFT

Inngående 9 217 9 524 9 529 9 526 9 524

Lønnsoppgjør 281 175   

Prisjustering med 2,1 pst. på utvalgte utgiftsposter  23   

Reduksjon av 0,5 årsverk ift. diakonal ressurs/arbeid 
i Molde Menighet     

Endring av tjenesteytingsavtale 26    

Rammetrekk  -188   

Rentekompensasjons knyttet til Den norske kirke (1)  -5 -3 -2 -2

Utgående 9 524 9 529 9 526 9 524 9 522

  2014 2015 2016 2017 2018
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Fremtidige utfordringer
Som følge av reduksjon av virksomheten med 
prioritering av oppgaver blir den største utfordringen 
framover å kunne tilby god kvalitet og tilstrekkelige 
kirkelige tjenester til kommunens innbyggere. Videre 
er det en stor utfordring å ta vare på byggene og 
minimalisere framtidige skader. Dette er ikke mulig 
uten økte midler, og det er derfor fare for at dagens 

tilgjengelige ressurser til vedlikehold og oppfølging 
av byggene på relativt kort sikt vil kunne føre til 
større skader og betydelige kostnader.

INVESTERING

Kirkegårdsutvidelser
Tilstrekkelig antall gravplasser er svært viktig, og 
arbeidet med grunnerverv og opparbeidelse av ny 
gravplass på Røbekk må komme i gang for å være til-
gjengelig når det ikke er fl ere plasser på Tøndergård. 
Det er vanskelig å si eksakt når dette skjer, men 
sannsynligvis må de første nye gravplassene være 
tilgjengelig fra 2018. Det bevilges 0,5 mill. kroner til 
planarbeid i 2015, 8,0 mill. kroner i 2016 og 10,0 mill. 
kroner i 2017. Tallet for 2018 vil en komme tilbake til 
når en har oversikt over totalkostnadene.
 
Veg og parkeringsplass for nytt menighetshus på Røbekk
Midler til dette tiltaket har vært beskrevet fl ere gan-
ger tidligere år. Realisering av tiltaket vil først kunne 
skje ved en avsetting av 1,0 mill. kroner i 2017.

Kleive Kirke – Oppgradering av elektriske anlegg
EL-anleggene i alle tre-kirkene i kommunen er nå 
gjennomført med unntak av Kleive kirke. Dette har 
medført sparte strømutgifter og er en betydelig po-

sitiv faktor med tanke på forebyggende brannsikker-
het. Det er nå viktig at Kleive kirke sikres på samme 
måte som øvrige kirker. Det bevilges 0,8 mill. kroner 
i 2015.

Rivning av gamle Røbekk menighetshus
Det gamle menighetshuset på sørsiden av vegen på 
Røbekk er ikke i bruk og står til nedfalls som et hin-
der for trafi kken. Huset bør fjernes både av hensyn 
til miljø og trafi kksikkerhet i området. Det avsettes 
0,3 mill. kroner i 2017.

Diverse prosjekt
For å kunne løse utfordringer som kommer i løpet 
av året, særlig i forhold til sikring og tilgjengelighet til 
kirkene, bevilges det 0,2 mill. kroner årlig i perioden.

Kommentar til investeringer

Hele 1.000

Kirkegårdsutvidelser 5609    500  8 000  10 000  

Veg og parkeringsplass nytt menighetshus 
Røbekk NY 3 000 1 000   1 000  

Kleive kirke - oppgradering elektriske anlegg NY 800  800    

Riving menighetshus Røbekk NY 300    300  

Diverse prosjekt 5009   200  200  200  200 

Sum investeringer     1 500  8 200  11 500  200 

  Prosjekt opprinnelig justert 2015 2016 2017 2018
   Totalramme  Budsjett   Økonomiplan
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 24.  HELSE OG OMSORGSPLAN

Rådmannens forslag til innstilling 
1. Orientering om alternativ gjennomføring av 

Helse og omsorgsplan tas til etterretning. 
2. Alternativ skisse blir innarbeidet i budsjettet for 

2015.

SAKSFREMLEGG

GJENNOMFØRING AV HELSE OG OMSORGSPLAN.  ALTERNATIVE TILPASNINGER FOR 2015.

Saksopplysninger
Utsettelsen av gjennomføring av helse og omsorgs-
plan har medført betydelig pukkelkostander og 
merforbruk for pleie og omsorg i 2014. Kostnadene 
ble delvis dekt inn i revidert budsjett II 2014 gjennom 
bevilgning til videreføring av 16 institusjonsplasser 
ved Røbekk omsorgssenter, etablering av døgnbe-
mannede bo-felleskap og styrking av hjemmetjenes-
ten. En har i ettertid konstatert at pukkelkostnadene 
knyttet til utsetting av gjennomføringen er større enn 
først antatt. Rådmannen vil på bakgrunn av dette 
skissere en alternativ løsning til budsjett-skisse for 
2015. 

Det økonomiske utfordringsbildet i kommunen er 
alvorlig, og tilsier at pleie og omsorgstjenesten må ta 
grep og iverksette tiltak som reduserer pukkelkost-
nadene og merforbruket i 2015. 
Avgjørende for å lykkes med nødvendige tilpasnin-
ger er å holde fast ved helse og omsorgsplanen.  Så 
langt har en i 2014 styrket hjemmesykepleien med 
6,5 årsverk. I tillegg er det satt i drift 4 døgnbeman-
nede bo-felleskap med til sammen 22 bo-enheter 
ved Godfred Lies plass 1. Spesialiseringen av sjuke-
hjemmene er nesten fullført. Det gjenstår fl ytting 
av skjermet enhet for demente ved Glomstua til 
Råkhaugen. 

I rammen til PLO for 2015 ligger avvikling av 16 
institusjonsplasser. Det er i 2015 bevilget kr.11 457 
000.- til en gradvis nedtrapping av plassene. Bevilg-
ningen er lagt til Røbekk. Rådmannen legger fram 
en skisse til løsning som viser hvordan en ved intern 
omfordeling av bevilgningen vil kunne gjennomføre 
helse og omsorgsplanen som vedtatt, og i samsvar 
med rammer for 2015. 

Frigjøring av institusjonsplasser i Råkhaugen åpner 
opp for å fullføre spesialiseringen av Råkhaugen 
og demens-tilbudet slik forutsetningen i Helse og 
omsorgsplan tilsier. Dette kan skje ved at avlast-
ningstjenesten fl ytter sin drift midlertidig til Røbekk, 
i påvente av ferdigstilling av nytt bygg. Tiltak funk-
sjonshemmede drifter i dag sin døgnbaserte avlast-
ningstjeneste i Råkhaugen. Avlastningstjenesten 
består av seks døgnplasser fordelt på 18 brukere. 
Det har vært planlagt ny avlastningsbolig på Enen, 
men fi nansieringen/gjennomføringen er noe usikker 
på dette prosjektet. I investeringsbudsjettet ligger 
det inne midler tilsvarende kr.1 000 000 til tilpasnin-
ger av lokaler og kr. 400 000 til prosjektplanlegging, 
førøvrig ingen investeringsmidler i planperioden. 
En midlertidig fl ytting må ikke være til hinder for 
å jobbe videre på planene for renovering av Enen-
sentret, og bygging av ny avlastningsenhet. TFH er 
positiv og ønsker å bidra til å gjennomføre nødven-
dige tilpasninger. 
På denne måten sikrer en at Røbekk videreføres 
som institusjon med døgndrift, men med tilbud til en 
annen brukergruppe.

Endring i forhold til rådmannens budsjettskisse for 
2015 er synliggjort i tabellen under. Den viser tiltak, 
kostnad og omfordeling av rammer.
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 Rådmannens skisse, budsjett 2015   -19 984   110 297   47 736   34 844   72 482   11 457   37 490   22 518   316 840 

 1  Overføring av 8 faste plasser fra 
 Glomstua til Råkhaugen    -   -5 058   -   5 058   -   -   -   -   - 

 2  Overføring av en nattevakt fra 
 Glomstua til bofellesskap Råkhaugen   -   -1 590   -   1 590   -   -   -   -   - 

 3  Kompensasjon 8 midlertidige plasser 
 fra Røbekk til Glomstua   -   3 210   -   -   -   -3 210   -   -   - 

 4  Kompensasjon 8 midlertidge plasser 
 fra Røbekk til Bergmo/Kleive/Skåla   -   -   -   -   228   -1 431   455   748   - 

 5  Overføring av en nattevakt fra Røbekk 
 til Råkhaugen institusjonsdrift   -   -   -   1 590   -   -1 590   -   -   - 

 6  Økt kostnad utskrivingsklare pasienter 
 sykehus   500   -   -   -   -   -500   -   -   - 

 7  Kompensasjon Kirkebakken for økte 
 kostnader korttidssykehjem/rehab.   -   -   3 226   -   -   -3 226   -   -   - 

 Korrigert skisse Budsjett 2015   -19 484   106 859   50 962   43 082   72 710   1 500   37 945   23 266   316 840 

 Endring  Felles- Glom- Kirke- Råk- Bergmo Røbekk Kleive Skåla Sum
   område stua bakken haugen     plo

Hele 1.000

1. Overføring av 8 faste plasser fra Glomstua til 
Råkhaugen.
Flytting av avlastningstjenesten til Røbekk frigjør 
8 plasser i Råkhaugen. Skjermet enhet ved 
Glomstua fl yttes til Råkhaugen. En har da samlet 
kommunens skjermede enheter for personer 
med demens i samme institusjon. Spesialiserin-
gen av sykehjemmene i følg Helse og omsorgs-
plan fullføres. 

2. Overføring av en nattevakt (1,9 årsverk) fra 
Glomstua til Råkhaugen bo-felleskap. 
Full fi nansiering av døgnbemannet bo-felleskap 
for yngre demente forutsatte overføring av nat-
tressurs fra Glomstua i forbindelse med fl ytting 
av skjermet enhet til Råkhaugen. Skisserte 
tilpasninger sikrer fi nansiering av bo-felleskapet, 
som kan iverksettes som planlagt. 

Rammene korrigeres samlet mellom Glomstua og 
Råkhaugen med kr.6 648 000 og videreføres i økono-
miplanperioden. 

3. Kompensasjon for 8 midlertidige plasser fra 
Røbekk til Glomstua. 
Flytting av skjermet enhet fra Glomstua frigjør 
8 plasser ved institusjonen. Det overføres 8 
midlertidige plasser fra Røbekk. Løsningen gir 
mulighet for en gradvis avvikling av plassene 
ved naturlig avgang ved sjukehjemmet. Kostna-
der pr plass i avviklingsperioden blir betydelig 
lavere enn å gjennomføre tilsvarende prosess på 
Røbekk. Dette skyldes i hovedsak bruk av felles 
nattressurs ved samlokalisering. 

4. Kompensasjon for 8 midlertidige plasser fra 
Røbekk til Bergmo, Kleive og Skåla. Resterende 
8 midlertidige plasser ved Røbekk fordeles på 
hhv Bergmo (3), Kleive (2) og Skåla (3). Plassene 
avvikles gradvis ved naturlig avgang ved sjuke-

hjemmene. I avviklingsperioden må en påregne 
bruk av 5 dobbeltrom. 

Rammene til Glomstua, Bergmo, Kleive og Skåla 
kompenseres samlet med kr.4 641 000 fra nedtrap-
pingsrammen ved Røbekk. Plassene forutsettes 
avviklet innen 1.9.2015. Ingen videreføring i økonomi-
planperioden. 

5. Overføring av en nattevakt fra Røbekk til Råkhau-
gen, institusjonsdrift. 
Tiltakene for gjennomføring av Helse og om-
sorgsplanen hadde i seg et økonomisk perspek-
tiv som implementerte pleie og omsorgsområ-
dets innsparingstiltak for 2013. Spesialisering av 
sjukehjemmene, etablering av døgnbemannede 
bo-felleskap og avvikling av institusjonsplas-
ser var helhetlige tiltak som ved gjennomføring 
skulle løse også de økonomiske utfordringene. 
Tiltakene stod i avhengighetsforhold til hveran-
dre. Som følge av utsatt gjennomføring av helse- 
og omsorgsplanen, ved at institusjonsplasser 
ikke ble avviklet som opprinnelig tenkt, har dette 
medført utfordring vedrørende fi nansiering av 
nattressurs ved Råkhaugen sjukehjem.  Nattres-
surs tilsvarende kr. 3 200 000 (3,8 årsverk) skulle 
følge med fra Røbekk til demenssjukehjemmet. I 
de prosesser som har gått i budsjettåret 2014 og 
arbeidet med rammer for 2015 ser en at nedtrap-
pingsrammen ved Røbekk ikke gir rom for full 
fi nansiering av natt i Råkhaugen.  Det vil være et 
avvik på kr.1 600 000 (1,9 årsverk) fra 2016. 

6. Økt kostnad knyttet til utskrivningsklare pasien-
ter på sykehuset. 
Rådmannen ser det som nødvendig å sette av 
en buffer mot økt betaling for utskrivningsklare 
pasienter på sykehuset, kr. 500 000 i perioden 
nedtrapping av døgnplasser i institusjon pågår. 
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Sammenlignet med 2012 og 2013, viser utvik-
lingen for 2014 en betydelig nedgang i antall 
pasienter som kommunen ikke greier å ta imot 
etter meldt utskrivningsklar. Statistikken viser 
også en markant nedgang i antall betalingsdøgn 
etter meldt utskrivningsklar. Dette kan indikere 
at vi ser effekt av spesialiseringen av sjukehjem-
mene. Rådmannen ser det allikevel som kritisk 
at Kirkebakken i en overgangsfase med nedtrap-
ping av døgnplasser, greier å opprettholde sirku-
lasjon på korttidsplassene for å unngå økning i 
betalingsdøgn. Dette er avhengig av sirkulasjon 
ved langtidsinstitusjonene.  

7. Kompensasjon til Kirkebakken for økte kostnader 
ved korttidsavdeling og rehabilitering.
Kirkebakken har en særlig krevende drift, både 
medisinskfaglig og administrativt, og som viser 
seg utløser behov for annen bemanningsfaktor 
enn det som har vært lagt til grunn. Arbeidet 
med å justere dette er ikke fullført, og vil fort-
sette over i 2015. Rådmannen vil derfor midlerti-
dig kompensere Kirkebakken med kr. 3 226 000 
for økte kostnader i 2015. Tiltaket forventes å ha 
effekt på sirkulasjon av plasser ved oppretthol-
delse av frekvens på inn og utskrivninger, samt 
å gi nødvendig medisinskfaglig oppfølging av 
pasientene. 

Samlet kan punkt 5 og 7 gi en utfordring på kr. 4 800 
000 i 2016 som en må fi nne dekning for innenfor 
området i løpet av 2015. 

Korrigert restramme på Røbekk omsorgssenter kr. 1 
500 000 er et anslag på lønnsutgifter fra desember 
2014 (timelister, helligdagstillegg etter jul og nyttår), 
samt buffer for uforutsette lønnskostnader i januar 
og februar. Rammen skal ta opp i seg utgifter som 
følge av evt forsinkelse i forhold til oppsatt tidsplan 
for fl ytting av 16 midlertidige plasser ved Røbekk 
sjukehjem.

Skisserte endringer i forhold til rådmannens budsjett-
skisse for 2015 utgjør en helhet sammen med alle-
rede varslede grep som rådmannen presenterte i sin 
redegjørelse til kommunestyret da denne behandlet 
regnskapsrapport for 2.tertial. Det er iverksatt tiltak 
for å forbedre samarbeid og koordinering av plas-
ser for å sikre riktig prioritering ved tildeling slik at 
tjenestene gis på rett nivå, og en oppnår maksimal 
sirkulasjon på institusjonsplassene. Dette gjøres 
gjennom etablerte samarbeidsmøter mellom KTK 
og hjemmetjenesten, og mellom KTK og Råkhaugen 
omsorgssenter. 

Avvikling av 16 døgnplasser i institusjon får perso-
nalmessige konsekvenser som omplasseringer av 
overtallige, evt. avvikling av tilsettingsforhold. For 
ansatte ved Røbekk er det av betydning å få en 
endelig avklaring på tilsettingsforhold og fremtidig 
arbeidssted så snart som mulig. Det oppleves som 
en belastning å stå i usikkerheten som er i dag, noe 
som har medført oppsigelse i fl ere stillinger. 
Det er i løpet av høsten 2014 satt i gang rekrutte-
ringsprosess for å bemanne bo-felleskapet i Råk-
haugen. Utsending av tilsettingsbrev er foreløpig 
utsatt i påvente av avklaring rundt hvilke tiltak det gis 
klarsignal til å gjennomføre. Dette er ikke en optimal 
personal- og rekrutteringshåndtering og kan med-
virke til å svekke kommunens omdømme. 

Tabellen under viser en oppsummering og fordeling 
av antall heldøgns bemannede plasser, samt trinnvis 
gjennomføring med tidsplan.

Trinn 1 
Tiltak funksjonshemmede fl ytter avlastningstjenes-
ten fra Råkhaugen til Røbekk, desember 2014

Glomstua  54 46 54 46

Kirkebakken  56 56 56 56

Råkhaugen  32 40 40 40

Bergmo  47 47 50 47

Røbekk  16 16 - -

Kleive  24 24 26 24

Skåla  17 17 20 17

Sum  246 246 246 230

Heldøgnsbemannet plasser   Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4, senest
i institusjon  01.01.2015 15.01.2015 19.01.2015 01.09.2015

Godfred Lies plass  -   22   22   22   22 

Råkhaugen  -   -   -   8   8 

Sum  -   22   22   30   30 
Antall heldøgnsbemannede plasser 246 268 268 276 260

Heldøgnsbemannet plasser 
i bofellesskap 01.07.2014 01.01.2015 15.01.2015 01.02.2015 01.09.2015
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Trinn 1, avlastningstjenesten fl ytter sin drift fra 
 Råkhaugen til Røbekk i løpet av desember.
Trinn 2, Glomstua fl ytter 8 plasser til Råkhaugen
 innen 15.januar 2015. 
 22 døgnbemannede bo-enheter ved Godfred
 Lies plass er etablert.
Trinn 3, Røbekk fl ytter 16 beboere hhv til Glomstua, 
 Bergmo, Kleive og Skåla innen 19.januar
 2015.
Trinn 4, Gradvis nedtrapping av 16 døgnplasser i 
 institusjon innen 1.september 2015. 
 8 døgnbemannede bo-enheter for yngre 
 personer med demens er etablert i 
 Råkhaugen. 

Omfordeling av rammene forutsetter at skissert 
tidsplan overholdes. Det er av avgjørende betydning 
for en vellykket og smidig gjennomføring å få gi god 
informasjon til beboere, pårørende og ansatte på et 
tidligst mulig tidspunkt. Lov og avtaleverket setter 
frister for varsling og medvirkning ved endringer. 
For å gjennomføre endringene i henhold til skissert 
tidsplan er det nødvendig å komme i gang med de 
forberedende prosesser før årsskiftet. Dette gjelder 
spesielt i forhold til håndtering av ansatte.

Forskyvning vil kunne medføre pukkelkostnader ut 
over det som er fi nansiert i rammen. Særlig kritisk vil 
være sirkulasjon ved sjukehjemmene. Dette gjelder 
både langtids- og korttidsplasser. Antall dødsfall pr år 
i institusjon har ligget på ca. 80-85 og vært stabil de 
siste årene.

Selv om kommunen det siste året har redusert 
utgiftene til betaling for utskrivningsklare pasienter 
ved sykehuset, er det fortsatt knyttet usikkerhet til 
hvordan denne situasjonen vil utvikle seg. Kommu-
nen er gjennom media informert om at helseforeta-
ket planlegger ytterligere reduksjon i antallet døgn-
behandlingssenger, og prioriterer dag- og poliklinisk 
behandling. En skal ikke se bort fra at dette vil øke 
presset mot kommunen. 
Sykehusets aktivitet kan imidlertid ikke være avgjø-
rende for kommunens valg av tiltak for å legge til 
rette for et driftsnivå tilpasset de økonomiske forut-
setningene som ligger til grunn.   

Oppsummert viser tabellen en samlet økning i 
antallet heldøgns bemannede plasser i bo-felleskap 
og institusjon fra 246 til 260 i perioden 1.7.2014 
-1.9.2015. En har i perioden styrket den hjemmeba-
serte omsorgen ved oppretting av 30 døgnbeman-
nede bo-enheter i bofelleskap. 

Korrigert skisse med endringer som beskrevet i 
saksframlegget er en ønsket og nødvendig omforde-
ling av tildelte rammer for pleie- og omsorgsområ-
det. 

Den alternative skissen er innenfor den økonomiske 
rammen for 2015. Det må jobbes videre i 2015 med 
å fi nne inndekning for å løse økonomiske utfordrin-
ger i 2016 og utover i planperioden. 

Vurdering av økonomiske konsekvenser

Arne Sverre Dahl

 

Vedlegg
1 Saksprotokoll i Eldrerådet 17.11.14 - uttalelse
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1. Orientering om alternativ gjennomføring av 
Helse og omsorgsplan tas til etterretning. 

2. Alternativ skisse blir innarbeidet i budsjettet for 
2015.

SAKSPROTOKOLL I MOLDE KOMMUNESTYRE 11. DESEMBER 2014 - K-SAK 93/14

Behandling
Margareth Hoff Berg (FRP) fremmet følgende for-
slag:

Molde kommune ser utfordringene med å fullføre 
Helse- og omsorgsplanen som tidligere meldt, og 
avventer gjennomføringen.

1. Avlastningstjenesten forblir på Råkhaugen.

2. Videre fl ytting til Råkhaugen settes i bero til 
Krisesenteret fl ytter ut januar 2016.

3. For å unngå dobbeltrom i institusjonene og for 
lang ventetid på langtidsplasser beholdes da-
gens antall plasser.

Votering:

FRP’s fremsatte forslag falt med 6 (5 FRP, 1 SP) mot 
41 stemmer.

Innstillingen ble vedtatt med 32 mot 15 (9 AP, 5 FRP, 
1 SP) stemmer.
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 25.  FOND

ENDRING I FONDSKAPITAL I PERIODEN 2010 - 2014

I samsvar med de kommunale regnskapsforskrifte-
ne, er Molde kommunes fondsavsetninger delt opp 
i fi re kategorier; bundne driftsfond, bundne inves-
teringsfond, ubundne investeringsfond og disposi-
sjonsfond.

Avsetninger til bundet driftsfond og bundet inves-
teringsfond gjøres i de tilfeller hvor kommunen 

ikke fritt kan bestemme bruken av midlene, mens 
avsetninger på ubundet investeringsfond og disposi-
sjonsfond gjelder kommunens egne frie midler hvor 
den selv bestemmer bruken.

Spesifi sert oppgave over avsatte fondsmidler går 
fram av sist avlagte regnskap for året 2013 og viser 
følgende utvikling de senere år:

Disposisjonsfond   12 000   10 000   37   37   -   

Bundet driftsfond   12 800   17 200   23 281   22 083   19 194 

Ubundne investeringsfond   96 000   95 000   101 269   108 440   100 055 

Bundne investeringsfond   4 700   2 000   2 900   2 956   3 227 

Sum fondskapital   125 500   124 200   127 487   133 516   122 476  

Fondsmidler   2010 2011 2012 2013 2014
    Regnskap Anslag

Hele 1.000

Den store veksten i fonskapital i planperioden skyl-
des at opparbeidet økonomisk handlingsrom for det 
enkelte år er avsatt til disposisjonsfond.

Det er en målsetting å gjenopprette et disposisjons-
fond som bufferfond. Dette skal sikre kommunen i 
forhold til uforutsette endringer i fi nansforvaltningen. 

Hensikten med dette er å skjerme tjenesteproduk-
sjonen for disse svingningene. Eventuelle felles 
merinntekter/sparte driftsutgifter bør overføres til 
dette bufferfondet. 

Kommunens fond representerer den handlefrihet 
kommunen har blant annet til å ta fi nansiell risiko. 

Disposisjonsfond  -     -    27 728 21 170 21 173 70 071

Bundne driftsfond 19 194  -     -     -     -    19 194

Ubundne investeringsfond 100 055  -     -     -     -    100 055

Bundne investeringsfond 3 227  -     -     -     -    3 227

Sum  122 476   -     27 728   21 170   21 173   192 547 

Fondsmidler 2014 2015 2016 2017 2018 2018
  Saldo ved utgangen av Bruk/avsetn. Saldo ved ugangen av

Hele 1.000

ENDRING I FONDSKAPITAL I BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2015 - 2018
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 26.   BUDSJETTSKJEMA 1A

Skatt på inntekt og formue  640 513 257   676 330 000   691 752 000 

Ordinært rammetilskudd  519 296 166   544 846 000   540 652 000 

Skatt på eiendom  69 371 680   77 786 000   86 113 000 

Andre direkte eller indirekte skatter  26 548   20 000   20 000 

Andre generelle statstilskudd  59 046 877   70 475 000   71 302 000 

Sum frie disponible inntekter  1 288 254 528   1 369 457 000   1 389 839 000 

Renteinntekter og utbytte  10 664 696   5 389 000   16 511 000 

Gevinst fi nansielle instrumenter (omløpsmidler)  7 037 760   3 850 000   4 150 000 

Renteutg.,provisjoner og andre fi n.utg.  44 940 010   45 925 000   39 624 000 

Tap fi nansielle instrumenter (omløpsmidler)  -   -   - 

Avdrag på lån  63 216 360   69 561 000   64 349 000 

Netto fi nansinnt./utg.  -90 453 914   -106 247 000   -83 312 000 

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk  -   1 336 000   19 872 000 

Til ubundne avsetninger  5 826 633   -   - 

Til bundne avsetninger  9 528 361   20 000   20 000 

Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk  1 257 633   -   - 

Bruk av ubundne avsetninger  5 827 000   -   - 

Bruk av bundne avsetninger  10 700 929   507 000   5 451 000 

Netto avsetninger  2 430 569   -849 000   -14 441 000 

Overført til investeringsbudsjettet  17 038 440   -   - 

Til fordeling drift  1 183 192 743   1 262 361 000   1 292 086 000 
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)  1 203 064 992   1 262 361 000   1 292 086 000 

Mer/mindreforbruk  -19 872 250   -   - 

  Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015
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 27.   HOVEDOVERSIKT DRIFTSBUDSJETT

Driftsinntekter   
Brukerbetalinger  79 325 203   77 572 000   79 941 000 

Andre salgs- og leieinntekter  77 971 232   80 547 000   83 951 000 

Overføringer med krav til motytelse  293 162 807   229 101 000   225 587 000 

Rammetilskudd  519 296 166   544 846 000   540 652 000 

Andre statlige overføringer  59 046 877   70 475 000   71 302 000 

Andre overføringer  17 372 106   1 400 000   1 200 000 

Skatt på inntekt og formue  640 513 257   676 330 000   691 752 000 

Eiendomsskatt  69 371 680   77 786 000   86 113 000 

Andre direkte og indirekte skatter  26 548   20 000   20 000 

Sum driftsinntekter  1 756 085 876   1 758 077 000   1 780 518 000 

Driftsutgifter   
Lønnsutgifter  933 819 310   911 684 000   947 804 000 

Sosiale utgifter  242 514 571   257 942 000   269 336 000 

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon  195 642 228   163 964 000   189 979 000 

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon  152 589 201   158 839 000   176 306 000 

Overføringer  192 571 223   219 444 000   167 574 000 

Avskrivninger  26 629 972   -   - 

Fordelte utgifter  -46 347 638   -60 842 000   -68 084 000 

Sum driftsutgifter  1 697 418 867   1 651 031 000   1 682 915 000 

Brutto driftsresultat  58 667 009   107 046 000   97 603 000 
Finansinntekter   
Renteinntekter og utbytte  10 664 696   5 389 000   16 511 000 

Gevinst på fi nansielle instrumenter (omløpsmidler)  7 037 760   3 850 000   4 150 000 

Mottatte avdrag på utlån  680 199   550 000   650 000 

Sum eksterne fi nansinntekter  18 382 655   9 789 000   21 311 000 

Finansutgifter   

Renteutgifter og låneomkostninger  44 940 010   45 925 000   39 624 000 

Tap på fi nansielle instrumenter (omløpsmidler)  -   -   - 

Avdrag på lån  63 216 360   69 561 000   64 349 000 

Utlån  787 644   500 000   500 000 

Sum eksterne fi nansutgifter  108 944 014   115 986 000   104 473 000 

Resultat eksterne fi nanstransaksjoner  -90 561 359   -106 197 000   -83 162 000 
Motpost avskrivninger  26 629 972   -   - 

Netto driftsresultat  -5 264 378   849 000   14 441 000 
Interne fi nanstransaksjoner   
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk  1 257 633   -   - 

Bruk av disposisjonsfond  5 827 000   -   - 

Bruk av bundne fond  10 700 929   507 000   5 451 000 

Bruk av likviditetsreserve  -   -   - 

Sum bruk av avsetninger  17 785 562   507 000   5 451 000 

Overført til investeringsregnskapet  17 038 440   -   - 

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk  -   1 336 000   19 872 000 

Avsatt til disposisjonsfond  5 826 633   -   - 

Avsatt til bundne fond  9 528 361   20 000   20 000 

Avsatt til likviditetsreserven  -   -   - 

Sum avsetninger  32 393 434   1 356 000   19 892 000 

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk  -19 872 250   -   - 

  Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015
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 28.   BUDSJETTSKJEMA 2A

Investeringer i anleggsmidler  96 480 013   70 618 000   85 165 000 

Utlån og forskutteringer  17 295 709   57 500 000   82 500 000 

Kjøp av aksjer og andeler  2 077 153   500 000   500 000 

Avdrag på lån  9 387 327   -   - 

Dekning av tidligere års udekket  1 215 389   -   - 

Avsetninger  16 782 846   -   - 

Årets fi nansieringsbehov  143 238 437   128 618 000   168 165 000 

Finansiert slik:   
Bruk av lånemidler  87 561 339   113 124 000   147 212 000 

Inntekter fra salg av anleggsmidler  18 694 862   -   150 000 

Tilskudd til investeringer  9 000   -   - 

Kompensasjon for merverdiavgift  -   7 494 000   12 803 000 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner  11 980 397   -   - 

Andre inntekter  97 135   -   - 

Sum ekstern fi nansiering  118 342 733   120 618 000   160 165 000 

Overført fra driftsbudsjettet  17 038 440   -   - 

Bruk av tidligere års udisponert  -   -   - 

Bruk av avsetninger  9 607 264   8 000 000   8 000 000 

Sum fi nansiering  144 988 437   128 618 000   168 165 000 

Udekket/udisponert  1 750 000   -   - 

  Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015
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 29.   HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSBUDSJETT

Inntekter   
Salg av driftsmidler og fast eiendom  18 694 862   -   150 000 

Andre salgsinntekter  97 135   -   - 

Overføringer med krav til motytelse  2 593 070   -   - 

Kompensasjon for merverdiavgift  -   7 494 000   12 803 000 

Statlige overføringer  -   -   - 

Andre overføringer  9 000   -   - 

Renteinntekter og utbytte  -   -   - 

Sum inntekter  21 394 067   7 494 000   12 953 000 

Utgifter   
Lønnsutgifter  -   -   - 

Sosiale utgifter  -   -   - 

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon  82 878 491   70 118 000   72 122 000 

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon  -   -   - 

Overføringer  12 050 052   500 000   13 043 000 

Renteutgifter og omkostninger  1 650 350   -   - 

Fordelte utgifter  -98 880   -   - 

Sum utgifter  96 480 013   70 618 000   85 165 000 

Finanstransaksjoner   
Avdrag på lån  9 387 327   -   - 

Utlån  17 295 709   57 500 000   82 500 000 

Kjøp av aksjer og andeler  2 077 153   500 000   500 000 

Dekning av tidligere års udekket  1 215 389   -   - 

Avsatt til ubundne investeringsfond  16 747 846   -   - 

Avsatt til bundne investeringsfond  35 000   -   - 

Avsatt til likviditetsreserve  -   -   - 

Sum fi nansieringstransaksjoner  46 758 424   58 000 000   83 000 000 

Finansieringsbehov  121 844 370   121 124 000   155 212 000 
Dekket slik:   
Bruk av lån  87 561 339   113 124 000   147 212 000 

Salg av aksjer og andeler  -   -   - 

Mottatte avdrag på utlån  9 387 327   -   - 

Overført fra driftsbudsjettet  17 038 440   -   - 

Bruk av tidligere års udisponert  -   -   - 

Bruk av disposisjonsfond  -   -   - 

Bruk av bundne driftsfond  -   -   - 

Bruk av ubundne investeringsfond  9 577 153   8 000 000   8 000 000 

Bruk av bundne investeringsfond  30 111   -   - 

Bruk av likviditetsreserve  -   -   - 

Sum fi nansiering  123 594 370   121 124 000   155 212 000 

Udekket/udisponert  1 750 000   -   - 

  Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015
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30.   ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER

Anskaffelse av midler   
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)  1 756 085 876   1 758 077 000   1 780 518 000 

Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)  21 394 067   7 494 000   12 953 000 

Innbetalinger ved eksterne fi nanstransaksjoner  115 331 321   122 913 000   168 523 000 

Sum anskaffelse av midler  1 892 811 264   1 888 484 000   1 961 994 000 

Anvendelse av midler   
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)  1 670 788 895   1 651 031 000   1 682 915 000 

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)  94 829 663   70 618 000   85 165 000 

Utbetaling ved eksterne fi nanstransaksjoner  139 354 554   173 986 000   187 473 000 

Sum anvendelse av midler  1 904 973 112   1 895 635 000   1 955 553 000 

Anskaffelse - anvendelse av midler  -12 161 848   -7 151 000   6 441 000 
Endring i ubrukte lånemidler  123 807 735   -   - 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift  -   -   - 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest  -   -   - 

Endring i arbeidskapital  111 645 887   -7 151 000   6 441 000 
Avsetninger og bruk av avsetninger   
Avsetninger  35 103 229   1 356 000   19 892 000 

Bruk av avsetninger  27 392 827   8 507 000   13 451 000 

Til avsetning senere år  19 872 250   -   - 

Netto avsetninger  -12 161 848   -7 151 000   6 441 000 

Int. overføringer og fordelinger   

Interne inntekter mv  98 264 055   68 589 000   71 637 000 

Interne utgifter mv  98 264 055   68 589 000   71 637 000 

Netto interne overføringer  -   -   - 

  Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015
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 31.   KOMMUNENS GARANTIANSVAR

Molde Barnehager BA 5 886 

Studentsamskipnaden - Anestua barnehage 2 392 2026

Molde og Omegns pensjonistboliger 723 

Sum Husbanken 9 001 

Sekken Museumslag 300 

Romsdalsmuseet 685 

Sportsklubben Træff 846 

Sportsklubben Rival 1 387 2021

Sum Sparebank 1 SMN 3 218 

Skålahallen BA 750 2023

Sum Sparebanken Møre 750 

Molde Hestesportklubb 739 2028

Sum Handelsbanken 739 

Tøndergård skole 916 2026

Molde Kino AS 16 200 2036

Akerhallen AS 11 035 2046

Sum KLP Kommunekreditt 28 151 

Tøndergård skole 1 600 

AS Regionteatret i Møre og Romsdal/Molde International Jazz Festival 32 614 2051

Stiftelsen Molde International Jazz Festival 12 122 2052

Molde Kulturbygg AS 63 431 2050

Sum Kommunalbanken AS 109 767 

Totalsum  151 626 

   31. des. 2013 Utløper år
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 32.   POLITISK BEHANDLING MED VEDLEGG
SAKSPROTOKOLL I MOLDE KOMMUNESTYRE 11. DESEMBER 2014 - K-SAK  94/14

1. Molde kommunestyre slutter seg til formannska-
pets forslag til budsjett for 2015 og økonomiplan 
for perioden 2015 – 2018 med de endringer som 
fremkommer av kommunestyrets behandling og 
vedtak.

Endringer i rådmannens skisse:
• Styrking av rammen for skole med 
  kr. 5.000.000,-
• Styrking av helsestasjon/skolehelse-
  tjenesten med kr. 1.000.000,-

 Inndekking:
• Økt ramme i statsbudsjettet kr. 2.250.000
• Lavere renter med kr. 2.750.000
• Reduksjon i Ressurstjenesten med 
  kr. 1.000.000,-

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

3. Eiendomsskatten for 2015 skrives ut med 3,6 
promille av eiendomsskattetaksten som er opp-
justert med 10,0 pst. for 2015. Oppjusteringen er 
beregnet ut ifra takstene i 2012. 

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

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

6. Rammene for driftsmessig samhandling mellom 
Molde kommune (morselskapet) og de kommu-
nale foretakene blir som beskrevet i budsjettdo-
kumentets kapittel 19 - 23. 

7. Molde kommune tar opp lån på 391,9 mill. 
kroner til fi nansiering av budsjetterte investerin-
ger i henhold til vedlagte spesifi kasjoner. Lånet 
fordeler seg slik: morselskapet: 72,2 mill. kroner, 
Molde Eiendom KF - formålsbygg: 213,5 mill. 
kroner, Molde Eiendom KF – utleieboliger: 35,0 
mill. kroner, Molde Vann og Avløp KF: 70,5 mill. 
kroner og Moldebadet KF: 0,7 mill. kroner.  Lånet 
forutsettes avdratt over investeringenes levetid. 
Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låne-
opptaket, herunder akseptere lånevilkårene. 

8. I tillegg til låneopptak i pkt. 7, tar Molde kommu-
ne opp startlån i Husbanken på 75,0 mill. kroner 
for videreutlån. Vilkår følger av Husbankens 
regler for slike lån. 

9. Med mindre annet følger av statlige direktiver 
med videre, skal kommunens avgifter, betalings-
satser, og gebyrer for 2015 normalt indeksregu-
leres i forhold til forventet lønns- og prisvekst. 

10. Ordførerens godtgjørelse for 2015 settes til 11 G. 
Godtgjørelse til varaordfører settes til 50,0 pst. 
av ordførerens godtgjørelse. 

11. Gjennomføringen av helse- og omsorgsplanen 
skal skje i henhold til fremlagt sak «Gjennomfø-
ring av helse og omsorgsplan. Alternative tilpas-
ninger for 2015», som er lagt ved budsjettsaken.

Verbalforslag
Deler av de tjenestene som ressurstjenesten utfører 
vurderes overført til attføringsbedriften Astero, der 
Molde kommune er største aksjonær. Dette gjelder 
spesielt den delen av virksomheten som tilbyr tje-
nester til personer med utfordringer i arbeidslivet.
Dette er et område Astero tilbyr gode tjenester på.

Oversendelsesforslag
1. Det startes en prosess med omorganisering av 

ressurstjenesten slik at enheten legges ned og 
oppgavene overføres til NAV Molde og helsetje-
nesten. 

2. Sammenslåing av Molde bydrift og brann og red-
ning utredes.

Kommunestyret ber formannskapet snarest mulig 
sette ned et utredningsutvalg som får som oppgave 
å legge fram en plan for utvikling av pleie- og om-
sorgssektoren slik at den kan møte de oppgavene 
som den sterkt økte eldrebefolkningen vil påføre 
kommunen.

Vektak
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Utredningsutvalget bør sammensettes av fem med-
lemmer fra administrasjonen, kommunestyret og 
eldreorganisasjonene.

Behandling
Følgende dokument ble fremlagt i møtet:

 - Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede – 
 08.12.2014 – uttale

Gerd Marit Langøy (H) fremmet følgende fellesforslag fra 
H, AP, V og KRF:
Alternativt forslag til inndekking av ekstra 5 mill 
skole:
«Reduksjon i pensjonskostnader 5.000.000» endres 
til

• Økt ramme i statsbudsjettet 2.250.000,-
• Lavere renter med 2.750.000,-

Frank Ove Sæther (AP) fremmet følgende forslag:
Punkt 1 i innstillingen - investeringsbudsjettet
Sjøfronten trekkes ut (30 mill)
Avlastningsbolig for tiltak funksjonshemmede legges 
inn med 12 mill

Margareth Hoff Berg (FRP) fremmet følgende forslag:

1. Drift:
Styrking av helsestasjon/skolehelsetjenesten 
1.000.000 videreføres i planperioden

Inndekking:
Økt handlingsrom etter budsjettforliket i Stortin-
get og fortsatt lav rente

2. Investering:
Prosjektmidler som 2015 
• Avlastningstjenesten  12 mill fra 2015
• Enensenteret   12 mill fra 2016

 Sjøfronten tas ut av plan 30 mill (2015)

Verbalforslag:
• Bosetting av nye fl yktninger videreføres ikke
  fra 2016 og ut økonomiplanperioden.
• Integrering av bosatte fortsetter som før.
• Innkjøpsstopp og ansettelsesstopp videre-
  føres i første halvår 2015.
• Det legges inn en forventning om 0,5 % inn
  sparing/effektivisering i administrasjonen i
  2015 som videreføres i perioden.

Gerda Tolaas (SP) fremmet følgende forslag:
I forhold til formannskapets innstilling foreslås føl-
gende endringer for 2015:

1. Investeringer:
Avlastningstjenesten – tiltak funksjonshemmede 
– nye lokaler, tas inn:  12 mill kr
Sjøfronten trinn 1 utsettes  30 mill kr

2. Budsjett 2015:
Tilbud om leirskole tas inn igjen:   kr 200.000,-
Inndekking: Tas innenfor skoleområdet sine ram-
mer

Inger Mette Hogstad (SV) fremmet følgende forslag:
Formannskapets innstilling med følgende endringer:
Det gjennomføres ikke rammekutt 
for barnehageområdet  (1,767 mill kr)
Rus og psykiatri styrkes i samsvar 
med føringer   (0,85 mill kr)

Punkt 3 i innstillingen endres slik:
Eiendomsskatten utskrives med 4,0 promille av 
eiendomsskattetaksten som er oppjustert med 10,0 
% for 2015. Oppjusteringen er beregnet ut i fra tak-
stene i 2012 (-8,33 mill kr).

Verbalforslag:
Nye strukturelle endringer vurderes, med tanke på å 
redusere antall enheter i kommunen.

1. Det startes en prosess med omorganisering av 
Ressurstjenesten slik at enheten legges ned og 
oppgavene overføres til NAV Molde og Helsetje-
nesten. Innsparing stipuleres til 0,1 mill i 2015, 
økende til 0,5 mill årlig i perioden.

2. Sammenslåing av Molde Bydrift og Brann og 
redning utredes.

Verbalforslag - investering:

Bygg for avlastningstjenesten (11 mill), Lillekollen 
barnehage (40 mill) og Hatlelia barnehage 
(25 mill) tas inn i investeringsbudsjettet fra 2016.

Bjørn Jacobsen (SV) fremmet følgende forslag:
I forhold til formannskapets innstilling foreslås føl-
gende endringer for 2015:

Investeringer:
Avlastningstjenesten – tiltak funksjonshemmede – 
nye lokaler, tas inn:   12 mill kr,-
Sjøfronten trinn 1 reduseres tilsvarende 18 mill kr,-
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Kåre Ellingsgård (AP) fremmet følgende forslag:
Verbalforslag
Kommunestyret ber formannskapet snarest mulig 
sette ned et utredningsutvalg som får som oppgave 
å legge fram en plan for utvikling av pleie- og om-
sorgssektoren slik at den kan møte de oppgavene 
som den sterkt økte eldrebefolkningen vil påføre 
kommunen.

Utredningsutvalget bør sammensettes av fem med-
lemmer fra administrasjonen, kommunestyret og 
eldreorganisasjonene.

Etter debatten ble følgende forslag endret/trukket:
FRP’s fremsatte forslag punkt 2. Investering ble om-
formulert til et fellesforslag fra FRP, AP og SP, med 
følgende endring:

«Enensenteret 12 mill fra 2016» strykes.

SV’s verbalforslag ble omformulert til et oversendel-
sesforslag med følgende endring i punkt 1:

Siste setning «Innsparing stipuleres til 0,1 mill i 
2015, økende til 0,5 mill årlig i perioden» strykes.

SV’s verbalforslag - Investering ble omformulert til 
følgende:

Til innstillingens punkt 1:

Investering:
Bygg for avlastningstjenesten (11 mill), Lillekollen 
barnehage (40 mill) og Hatlelia barnehage 
(25 mill) tas inn i investeringsbudsjettet fra 2016.

AP’s verbalforslag ble omformulert til et oversendel-
sesforslag.

SP’s fremsatte forslag punkt 1 ble trukket.
AP’s fremsatte forslag ble trukket.

Magnhild Solli Sorthe (SP) fratrådte 17:50. 46 vote-
rende.

Votering:
Det ble først votert over innstillingens punkt 3. Eien-
domsskatt:

Det ble votert alternativt mellom innstillingens punkt 
3 og SV’s fremsatte forslag punkt 3 der førstnevnte 
ble vedtatt med 43 mot 3 (SV) stemmer.

Votering over SV’s fremsatte forslag til endringer i 
formannskapets innstilling punkt 1 drift og investe-
ring bortfalt derved grunnet manglende inndekning.

Innstillingens punkt 1
Det ble votert alternativt mellom innstillingens punkt 
1 Inndekking og H, AP, V og KRF’s fremsatte felles-
forslag der sistnevnte ble enstemmig vedtatt.

Votering over FRP’s fremsatte forslag om styrking av 
helsestasjon/skolehelsetjeneste bortfalt derved.

Det ble votert alternativt mellom innstillingen og FRP, 
AP og SP’s fremsatte fellesforslag der sistnevnte falt 
med 20 (5 FRP, 9 AP, 2 SP, 4 KRF) mot 26 stemmer.

Votering over Bjørn Jacobsens (SV) fremsatte forslag 
bortfalt derved.

SP’s fremsatte forslag punkt 2 vedrørende leirskole 
falt med 23 (9 AP, 5 FRP, 4 KRF, 2 SP, 3 SV) mot 23 
stemmer med ordførerens dobbeltstemme.

Oversendelsesforslag fremsatt av SV – punkt 1
Det ble votert alternativt over innstillingens oversen-
delsesforslag punkt 1 og SV’s endrede oversendel-
sesforslag punkt 1 der sistnevnte ble vedtatt med 41 
mot 5 (5 FRP) stemmer.

Verbalforslag fremsatt av FRP
FRP’s fremsatte verbalforslag 1. avsnitt falt med 41 
mot 5 (5 FRP) stemmer.
FRP’s fremsatte verbalforslag 2. avsnitt falt med 40 
mot 6 (5 FRP, 1 SP) stemmer.
FRP’s fremsatte verbalforslag 3. avsnitt falt med 41 
mot 5 (5 FRP) stemmer.

Det ble deretter votert over innstillingens punkt 1 
med ovennevnte endringer som ble enstemmig 
vedtatt.

Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Det ble votert samlet over innstillingens punkt 4 – 10 
som ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 11 ble vedtatt med 41 mot 5 (5 
FRP) stemmer.

Innstillingens verbalforslag ble vedtatt med 41 mot 5 
(5 FRP) stemmer.

Innstillingens oversendelsesforslag, som er likely-
dende SV’s fremsatte oversendelsesforslag punkt 2, 
ble vedtatt med 41 mot 5 (5 FRP) stemmer.

AP’s fremsatte oversendelsesforslag ble enstemmig 
vedtatt.
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Uttale
Eldrerådet viser til tidligere uttale i sak 27/14 i møte 
17.11.2014:

Punkt 2:
 Eldrerådet vil gi uttrykk for at rådet ikke er enig i 
den utstrakte delegering av myndighet som tilleg-
ges Rådmannen i punkt 4. Mange av sakene i punkt 
4 oppleves ikke som kurante. Myndighet bør heller 
delegeres til politiske organ (eksempelvis drift- og 
forvaltningsutvalget) hvor sakene vil være gjenstand 
for offentlig behandling.
 
Punkt 3.
 Eiendomsskatten for 2015 skrives ut med 4 promille 
av eiendomsskattetaksten som er oppjustert med 
10.0 % fra 2015. Oppjusteringen er beregnet ut fra 
takstene i 2012. Dette vil blant annet gi mulighet til å 
opprettholde Røbekk sykehjem.

Eldrerådet vil i tillegg gi uttrykk for at rådet ikke 
fi nner det riktig å bruke av pensjonskostnader til å 
fi nansiere drift. Økte driftskostnader må inndekkes 
på annen måte.

Behandling
Leder Arild Gunnar Vikhagen fremmet følgende 
forslag til uttale:

Eldrerådet viser til tidligere uttale i sak 27/14 i møte 
17.11.2014:

Punkt 2:
 Eldrerådet vil gi uttrykk for at rådet ikke er enig i 
den utstrakte delegering av myndighet som tilleg-
ges Rådmannen i punkt 4. Mange av sakene i punkt 
4 oppleves ikke som kurante. Myndighet bør heller 
delegeres til politiske organ (eksempelvis drift- og 
forvaltningsutvalget) hvor sakene vil være gjenstand 
for offentlig behandling.
 
Punkt 3.
 Eiendomsskatten for 2015 skrives ut med 4 promille 
av eiendomsskattetaksten som er oppjustert med 
10.0 % fra 2015. Oppjusteringen er beregnet ut fra 
takstene i 2012.
Dette vil blant annet gi mulighet til å opprettholde 
Røbekk sykehjem.

Eldrerådet vil i tillegg gi uttrykk for at rådet ikke 
fi nner det riktig å bruke av pensjonskostnader til å 
fi nansiere drift. Økte driftskostnader må inndekkes 
på annen måte.

Votering
Leders fremsatte forslag til uttale ble enstemmig 
vedtatt.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 1. desember 2014 
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Uttale
Rådet for funksjonshemmede ser alvoret i kommu-
nens vanskelige situasjon, men vil fortsatt
sikre gode tjenester innen helse, sosial, omsorg, 
skole, barnehage og tiltak for
funksjonshemmede.

Vi henstiller fortsatt til å rette fokus mot nye mulighe-
ter og utvikling i den vanskelige
situasjonen. Det er nødvendig å se nærmere på 
organisering, lederstruktur og kultur, for på den
måten å hente ut det økonomiske potensiale i myn-
diggjorte ledere, medarbeidere og brukere.

Reduksjoner i den økonomiske rammen for tiltak 
funksjonshemmede forventes løst uten at det går ut 
over kvaliteten på tjenestetilbudet. Likeså tilbudet til 
barn i skolen med særskilte behov.

Behandling
Leder Elisabeth Hoem fremmet følgende forslag til 
uttale:

Rådet for funksjonshemmede ser alvoret i kommu-
nens vanskelige situasjon, men vil fortsatt
sikre gode tjenester innen helse, sosial, omsorg, 
skole, barnehage og tiltak for
funksjonshemmede.

Vi henstiller fortsatt til å rette fokus mot nye mulighe-
ter og utvikling i den vanskelige
situasjonen. Det er nødvendig å se nærmere på 
organisering, lederstruktur og kultur, for på den
måten å hente ut det økonomiske potensiale i myn-
diggjorte ledere, medarbeidere og brukere.

Reduksjoner i den økonomiske rammen for tiltak 
funksjonshemmede forventes løst uten at det går ut 
over kvaliteten på tjenestetilbudet. Likeså tilbudet til 
barn i skolen med særskilte behov.

Votering
Leders fremsatte forslag ble enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 8. desember 2014 
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