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Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Molde formannskap 01.12.2020 218/20 

2 Molde kommunestyre 17.12.2020  

 
 
 

Budsjett 2021 og økonomiplan for perioden 2021-2024 
 

 
Molde formannskap har behandlet saken i møte 01.12.2020 sak 218/20 
 

Møtebehandling 
Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken i sine møter 
30.11.2020 og rådenes uttalelser var sendt ut til formannskapet i forkant av dagens møte. 
 

Votering 
Det ble votert samlet over punkt 1, 2, 4, 5, 6 og 7 i kommunedirektørens forslag til innstilling 
som ble enstemmig vedtatt. 
 
Punkt 3 i kommunedirektørens forslag til innstilling ble vedtatt med 11 mot 2 (SV) stemmer. 
 

Molde formannskaps innstilling  
1. Molde kommunestyre slutter seg til formannskapets forslag til budsjett for 2021 og 

økonomiplan for perioden 2021–2024. 
 

2. Budsjettet vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling og sektor med underliggende 
enheter/fagområder. 
 

3. Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta budsjettendringer i kurante saker. Dette 
innbefatter blant annet endringer i oppgavefordeling, fordeling av andre fellesutgifter 
hvor fordeling ned på det enkelte område ikke er kjent ved utarbeidelsen av budsjettet, 
flytting av tjenestetilbud fra et område til et annet og oppretting av feil som oppdages 
og som ikke har prinsipiell betydning.  
 

4. Molde kommune bruker 590,5 mill. kroner i eksterne lån til finansiering av budsjetterte 
investeringer i henhold til vedlagte spesifikasjoner. Bruken fordeler seg slik: 
morselskapet: 119,0 mill. kroner, Molde eiendom KF - formålsbygg: 333,5 mill. kroner, 
Molde eiendom KF – utleieboliger: 15,0 mill. kroner og Molde vann og avløp KF: 123,0 
mill. kroner. Nytt lån fratrukket eventuelle ubrukte lånemidler, forutsettes avdratt over 
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investeringenes levetid. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre 
låneopptaket, herunder akseptere lånevilkårene. 
 

5. I tillegg til låneopptak i pkt. 4, tar Molde kommune opp startlån i Husbanken på 75,0 
mill. kroner for videre utlån. Vilkår følger av Husbankens regler for slike lån. 
 

6. Med mindre annet følger av statlige direktiver med videre, skal kommunens avgifter, 
betalingssatser og gebyrer for 2021 normalt indeksreguleres med forventet lønns- og 
prisvekst. 
 

7. Ordførerens godtgjørelse for 2021 settes til 11 G. Godtgjørelse til varaordfører settes til 
60,0 pst. av ordførerens godtgjørelse. 

 


