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INTRODUKSJON
Årsrapporten gir en beskrivelse av hva Molde kommune
produserte av tjenester i 2009. Årsrapporten beskriver også
ressursbruk, kvalitet og omfang av disse tjenestene. Brukerne av kommunale tjenester er hovedfokus i årets rapport.
Bak dette ligger et ønske om å tydeliggjøre at kommunen er
til for å dekke innbyggernes behov for ulike tjenester. For å
underbygge dette har vi i årets utgave lagt inn informasjon
om enkelte av tjenestene kommunen tilbyr som kanskje ikke
er kjent for alle. Kommunens grunnleggende organisasjonsfilosofi - ROSE- filosofien ”lever” i organisasjonen. Denne
filosofien står for Respekt, Omsorg, Samarbeid som samlet
skal gi Effektivitet.

Årsrapporten vil gi det hele og fulle bildet av den kommunale
tjenesteproduksjon i året i tillegg til å være en viktig brikke
i det kommunale plansystemet. For å ha et strategisk blikk
framover, som er en av de viktigste funksjonene til årsrapporten, er budsjettet for 2010 lagt inn som en sammenligningskolonne i de fleste regnskapstabeller. I tillegg er alle enheter
utfordret til å skrive litt om framtidige utfordringer tjenestene
de leverer står ovenfor. I årsrapporten skal tjenesteproduksjon
og øvrige aktiviteter i året som har gått evalueres i forhold til
organisasjonens måloppnåelse.
Kommunen benytter seg av styringsverktøyet «Balansert målstyring ». I kapitlet: «Kommunens styringsredskap», finnes
en beskrivelse av balansert målstyring som styringsverktøy.
I 2009 har vi utført noen brukerundersøkelser samt en større
innbyggerundersøkelse. Det er ikke utført noen medarbeiderundersøkelse i 2009. Undersøkelsen fra 2008 er gjeldende
fram til ny blir foretatt i 2010.

Regnskapsresultatet for 2009

Regnskapsresultatet for 2009 ble 0 etter at 21,4 mill. kroner av underskuddet i
2008 er dekket. Det gjenstår å dekke resterende underskudd for 2008 med 9,7
mill. kroner og dette vil skje i 2010.
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I løpet av 2009 har vi til erstatning for den tidligere sosialtjenesten fått to nye enheter med benevnelsen ressurstjenesten
og sosialtjenesten NAV Molde. Samtidig er Langmyra barnehage (tidligere Menighetspleiens barnehage) slått sammen
med Kviltorp barnehage. Videre vil Molde Eiendom KF for
første gang siden etableringen i 2008, legge frem et mer omfattende regnskap enn for 2008 hvor bygg og anlegg fortsatt
var en del av morselskapets regnskap.
For å gi leserne et godt innblikk for de enkelte tjenester
kommunen leverer, er det i år valgt å presentere all informasjon samlet under den enkelte tjeneste. Dette innebærer at
tjenestene vil bli beskrevet, og diverse nøkkeltall og nøkkeltall
fra KOSTRA og eventuelle bruker- og medarbeiderundersøkelser
vil bli presentert.
Molde kommunes regnskap synliggjør alle aktiviteter i kommunal regi samtidig som det beskriver omfanget av tjenesteproduksjonen som er satt bort til andre. Kommunen har ved
årsskiftet fem kommunale foretak. Disse er Molde Utleieboliger KF, Molde Havnevesen KF, Molde Folkebad KF, Molde
Vann og Avløp KF og Molde Eiendom KF som alle presenterer
egne regnskaper for kommunestyret. Molde kommune deltar
også i interkommunale samarbeid som også har egne regnskaper. Dette gjelder Tøndergård skole, Kommunesrevisjonsdistrikt 2 og RIUA. Videre er kommunen medeier i Romsdals
Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR), GassROR IKS
og Molde og Romsdal Havn IKS. I tillegg eier kommunen alle
aksjene i Molde Kino AS, Romsdal Parkering AS og Godtfred
Lies plass 1 AS.

INTRODUKSJON

Årsrapporten er rådmannens presentasjon av kommunens
offisielle regnskap og årsmelding for kommunestyret.
Rapporten skal i tillegg fungere som et informasjonsdokument for kommunens innbyggere, næringsliv og andre lesere
gjennom beskrivelse av de kommunale enheter og oppnådde
resultater i 2009. Årsrapporten er detaljert og omfattende.
Dette er gjort for at politikere og ansatte skal få en grundig
og detaljert informasjon om kommunen både når det gjelder
overordnede styringssystemer, tjenestebeskrivelser i enhetene, ressursbruk og målsetninger for driften.

Dette er, sammen med rapportering av sykefravær, med på
å vise et mer balansert resultat, i motsetning til tidligere år
hvor hovedfokuset utelukkende har vært på de økonomiske
resultatene. Det gjenstår ennå en del undersøkelser som skal
gjennomføres før vi kan rapportere fullstendig i balansert målstyring, men vi har allikevel valgt å bruke styringssystemet i
evalueringen av de enkelte enhetene basert på de resultatene
vi har så langt.

Dette viser at Molde kommune er et konsern som i tillegg til
kjernevirksomheten har mange kommunale foretak og deltar i
flere interkommunale selskaper. I tillegg er kommunen eier og
medeier i flere kommunale aksjeselskaper. Det hadde derfor
vært ønskelig at kommunene var pålagt å sette opp eget konsernregnskap i tillegg til det ordinære regnskapet.
Vi har også tro på at rapporteringen av regnskaps- og produksjonsdata til staten (KOSTRA) kvalitetsmessig hadde blitt
vesentlig bedre dersom dataene var gjenstand for revisjon
på linje med regnskapet for øvrig. Dette ville gi et bedre og
riktigere sammenligningsgrunnlag kommunene imellom.
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Enkeltmenneske
En av Molde kommunes viktigste oppgaver er å tilby tjenester som dekker
enkeltmennerskers behov innenfor det kommunale arbeidsområdet. Målrettet
arbeid gjennom rosefilosofien har gitt resultater og vi er stolte over kvaliteten
og mangfoldet av tjenester vi i dag kan tilby hver enkelt innbygger.

Rosefilosofien: Respekt Omsorg Samarbeid som samlet skal gi Effektivitet
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ORDFØRERENS KOMMENTAR
Året 2009 har vært et utfordrende år for nasjonen Norge og
også for Molde kommune.

Barnehagedekningen er fortsatt god med full barnehagedekning, men flere plasser må til.

For Molde kommune medførte imidlertid 2009 på utfordringer
og selv om sentrale styresmakter bidro med en del midler til
drift og investeringer, merket vi godt utfordringene.

Innen pleie og omsorg nærmer vi oss ferdigstillelse av Glomstua Omsorgssenter og dermed er alle våre omsorgsenter
enten nye eller nyrenoverte, slik som skolene er.

Ved avslutningen av året var det stor fokus på inntektssiden i
budsjettet og ved behandling i kommunestyret av budsjettet
for 2010 var det et knapt flertall som fant det nødvendig å øke
eiendomsskatten for å balansere drifta.

Moldebadet nærmer seg ferdigstillelse og vi ser frem å kunne
tilby regionens befolkning et fremtidsrettet tilbud.

Det er all grunn til å merke seg det gode samarbeidet som
er i organisasjonen og mellom de ansattes representanter og
administrasjon og politikere.
Vi har nå lagt bak oss det første året med ny rådmann som
administrasjonssjef for et samlet år.
Når det gjelder regionen er det grunnlag for å fremheve det
gode arbeidet som utføres og som preges av samarbeid. Helt
på slutten av året begynte det imidlertid å komme signaler fra
Kristiansund hvor de ikke lenger sto ved den avtalen som var
inngått om Nye Molde Sykehus. Dette vil være et vedvarende
tema utover i 2010.
På samferdselsområdet er det fortsatt Møreaksen og Langfjordtunnelen vi arbeider kontinuerlig med. Det er to prosjekter 2som vil binde hele fylket sammen og som vil gi oss en
4
fergefri
tilgang til Østlandet.
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Noen mener at finanskrisa er over, men i vår region mener jeg
at konsekvensene først begynte å merkes på slutten av 2009
og vil vedvare i hele 2010.

Vi har i 2009 avsluttet 2 store skoleprosjekt – nemlig Skjevika
barne- og ungdomsskole og Bekkevoll ungdomsskole samtidig som vi har satt i gang utvidelse på Bolsøya barneskole.
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Ved at vi opprettet vår egen pensjonskasse, har vi fått en ny
styrke i organisasjonen. Med det resultatet Molde kommunale
pensjonskasse kan vise til i 2009, kan vi trygt si at det så langt
har vært en suksess.
Molde fremstår som et naturlig regionsenter med et godt
samarbeid med våre naboer og er uten tvil en god kommune
for innbyggerne.
Molde-, Jazzens og Rosenes by.

Jan Petter Hammerø
Ordfører
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Årsrapporten er rådmannens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og årsmelding for kommunestyret. Rapporten
er et viktig dokument i det kommunale plansystemet. Molde
kommunes regnskap synliggjør alle aktiviteter i kommunal regi
samtidig som det beskriver omfanget av tjenesteproduksjonen
som er satt bort til andre. I denne årsrapporten har rådmannen
lagt vekt på å få synliggjort de store bygningsmessige investeringene som er gjort.Dette er presentert som ressursbruk på
områdene pleie og omsorg, skole og barnehage. Rapporten
skal også fungere som et informasjonsdokument for kommunens innbyggere, næringsliv og andre lesere.
Innbyggertallet i Molde kommune er i vekst. Dette er en
ønsket og nødvendig utvikling. Det kommunale tjenestetilbudet innen de ulike områdene må tilpasses den demografiske
utviklingen. Demografikostnadene er sterkt økende. Aktiviteten er stor og det er et betydelig press på de tjenesteproduserende enhetene. Stadig flere har lovfestet rett til kommunale
tjenester, blant annet ble lovfestet rett til barnehageplass
innført i 2009. Selv om arbeidsledigheten lokalt og i regionen
økte mindre enn gjennomsnittet for landet, skal det ikke store
endringer til før det gir utslag i behovet for kommunale tjenester. Rådmannen konstaterer for eksempel at utbetalingene av
økonomisk sosialhjelp økte betydelig i 2009 i forhold til 2008.
Økonomien i Molde kommune er meget stram. Regnskapsresultatet for 2009 viser 0 etter at 21,4 mill. kroner av
underskuddet for 2008 er dekket. I 2008 viste regnskapet
et underskudd på 31,2 mill. kroner. Netto driftsresultat viser
omtrent 2,7 mill. kroner i pluss for 2009, mens det for 2008
var 53,0 mill. kroner i minus. Resultatforbedringen har ulike
årsaker, men reduserte finansutgifter som følge av betydelig
lavere
rentekostnader er en hovedårsak. Generelt sterkt fokus
2
og 467løpende oppfølging av den økonomiske situasjonen er også
en 1013viktig årsak til forbedringen.
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Driftsregnskapet viser et samlet merforbruk i de tjenesteproduserende
enhetene på 10,1 mill. kroner i forhold til budsjett,
24
eller
omtrent
0,75 pst. av de samla driftsutgiftene. Avvikene i
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forhold til budsjett blir forklart i tilknytning til den enkelte en35 Merforbruket er i hovedsak innen pleie- og omsorgsenhehet.
tene, tiltak for funksjonshemma, brann- og redningstjenesten
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Molde kommune har fortsatt store økonomiske utfordringer.
Resultatforbedringen fra 2009 må holde fram. Vi klarte ikke å
dekke inn en så stor andel av underskuddet fra 2008 som det
ble lagt opp til i revidert budsjett. Budsjettet for 2010 og økonomiplanen 2010-2013 viser hvilke økonomiske utfordringer vi
møter de nærmeste årene. Aktivitets- og tjenestetilbudet må
ytterligere tilpasses inntektsrammene. Manglende langsiktig
forutsigbarhet i forhold til de økonomiske rammene, blant
annet som følge av omlegging av statlige finansieringsordninger og innføring av nye reformer, gjør dette arbeidet svært
krevende.
Molde kommune har vært deltaker i Kvalitetskommuneprogrammet helt fra oppstarten i 2007. Programmet avsluttes
i 2010. Hovedmålet med programmet er økt kvalitet og effektivitet på det kommunale tjenestetilbudet på en slik måte
at innbyggerne faktisk merker en forbedring. I 2009 gjennomførte Molde kommune en bred innbyggerundersøkelse for å
innhente kunnskap om hvordan innbyggerne opplever Molde
som en kommune å bo og leve i, og hvilket inntrykk de har av
kommunen på ulike områder. Molde kommer samlet godt ut
sammenlignet med andre tilsvarende undersøkelser som er
gjennomført i andre kommuner.
Det er et særskilt mål i Kvalitetskommuneprogrammet å redusere sjukefraværet, eller øke nærværet. Vi har lykkes innen
enkelte enheter, men det er store variasjoner mellom enheter
og tjenesteområder. Samlet for Molde kommune oppnådde vi
ikke målsettingen. Sjukefraværet økte i 2009 til 10,5 pst. mot
samlet 9,9 pst. i 2008. Dette er ikke tilfredsstillende. Sjukefraværs-/nærværsarbeidet har fått prioritet, men vil bli ytterligere
intensivert, ”spisset” og konsentrert mot de enhetene som
har størst utfordringer med høgt sjukefravær/lavt nærvær. Det
er viktig å videreføre de positive erfaringene vi sjøl har gjort
og samtidig lære av andre kommuner som har oppnådd gode
resultater.
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og sosialtjenesten NAV Molde. Det er avdekket en systemfeil
i lønnssimuleringsprogrammet som har medført en underbudsjettering av de enhetene der personalet arbeider turnus. Det
er beklagelig at slike feil oppstår og det vil fremover bli lagt
ytterligere vekt på å kvalitetssikre budsjettrammene.

Innbyggertall per 31.12.2009
Areal
Skog
Dyrket mark
Strandlinje

24 795
363
150
14
210
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INNBYGGERE I MOLDE
0-5 år
6-12 år
13-15 år
16-19 år
20-39 år
40-54 år
55-66 år
67-79 år
80 år og eldre
Totalt

I ALT
1 678
2 117
1 080
1 337
6 116
5 283
3 793
2 164
1 227
24 795

km2
km2
km2
km

% FORDELING
6,8 %
8,5 %
4,4 %
5,4 %
24,7 %
21,3 %
15,3 %
8,7 %
4,9 %
100,0 %

Arbeidet med å utvikle kommuneorganisasjonen må fortsette.
Molde kommune er en stor arbeidsgiver med svært mange
dyktige medarbeidere som er helt avgjørende for kvaliteten i
tjenesteproduksjonen. Kommunen har og vil få utfordringer
de nærmeste årene både i forhold til å beholde, og rekruttere
medarbeidere med den kompetansen som kreves. Rådmannen mener dette er et område som må ha prioritet framover.
Jeg vil få takke både kommunestyrets medlemmer, tillitsvalgte
og alle medarbeiderne i Molde kommune for samarbeidet i
2009. Mye hardt arbeid ble nedlagt gjennom året og det har
gitt gode resultater å bygge videre på. Molde kommune er
en lærende organisasjon der vilje og evne til omstilling er en
forutsetning for å kunne nå kommunens ulike målsettinger.

Arne Sverre Dahl
Rådmann

ORGANISASJONSKART
Rådmann
Arne Sverre Dahl

Drifts- og forvaltningsavdelingen
Kommunalsjef
Magne Orten

Økonomiavdelingen
Økonomisjef
Kurt Magne Thrana

Informasjons- og
serviceavdelingen
Informasjons- og servicesjef
Hilde Johansen Onsøyen

Molde asylmottak
Enhetsleder
Frode Erlandsen

Sekken oppvekstsenter
Rektor
Kjersti Lindtvedt Hermann

Kviltorp og Langmyra
barnehager
Styrer
Ellen Lyngvær Hjelset

Røbekk omsorgssenter
Distriktsleder
Kristin Eidem

Kvam skole
Rektor
Margaret Sivertsen Mørk

Bekkevoll ungdomsskole
Rektor
Jan Erik Hovdenak

Lillekollen barnehage
Styrer
Kristine Klokk

Kleive omsorgssenter
Distriktsleder
Tanja Thalen

Sellanrå skole
Rektor
Kjell Petter Stene

Bergmo ungdomsskole
Rektor
Frank O. Sæther

Helsetjenesten
Helsesjef
Henning Fosse

Skåla omsorgssenter
Distriktsleder
Hege Beate Stornes

Langmyra skole
Rektor
Grete Marie Eikebu

Skjevik barne- og
ungdomsskole
Rektor
Sissel Nerland

Barne- og familietjenesten
Enhetsleder
Ingrid Husøy Rimstad

Tiltak funksjonshemmede
Enhetsleder
Bente Hegdal

Nordbyen skole
Rektor
Ellen Bekkevold

Molde voksenopplæringssenter
Rektor
Helge Ramstad

Sosialtjenesten NAV Molde
Enhetsleder
Stein Veland

Brann- og redningstjenesten
Brannsjef
Alf Magne Smørholm

Kviltorp skole
Rektor
Liv Brakstad

Hauglegda, Berg og
Øvre Bergmo barnehager
Styrer
Greta Kristensen

Ressurstjenesten
Enhetsleder
Nils Morsund

Byggesak og geodata
Enhetsleder
Mona Aagaard-Nilsen

Kleive skole
Rektor
Ellen Bergh

Hatlelia barnehage og
Barnas Hus
Styrer
May Britt Raknes

Glomstua omsorgssenter
Råkhaugen omsorgssenter
Distriktsleder
Corinna Stene

Molde bydrift
Enhetsleder
Torgeir Haukebø

Bolsøya skole
Rektor
Rannveig Sollid

Kvam og St. Sunniva
barnehager
Styrer
Mari Lund Johannessen

Kirkebakken omsorgssenter
Distriktsleder
Siri Haukaas

Kulturtjenesten
Kultursjef
Jan Olav Szontheimer

Vågsetra barne- og
ungdomsskole
Rektor
Randi Blekken

Kleive, Hjelset og Skogstua
barnehager
Styrer
Liv Irene Vestvold

Bergmo omsorgssenter
Distriktsleder
Hilde Oppigård

Kulturskolen
Rektor
Ingvild Aas

ORGANISASJONSKART

Personal- og organisasjonsavdelingen
Personal- og organisasjonssjef
Mette Holand

Plan- og utviklingsavdelingen
Kommunalsjef
Geir Amdam
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Kommunestyret.-.47.representanter
Ordfører
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Molde.Havnevesen.KF

Frivillighetssentralen
Frivillighetssentralen er et servicekontor som formidler frivillige
tjenester til eldre og funksjonshemmede. Sentralen formidler
kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet, noen trenger hjelp, andre
ønsker å hjelpe noen. Som frivillig kan du være ledsager, handle,
måke snø, gjøre hagearbeid, være turvenn, være reservebesteforeldre, eller kanskje noe annet du har lyst til å bidra med?

Andre.selskap
Kirkelig.fellesråd
Molde.Kommunale..
Pensjonskasse

Interkommunale.selskap
Molde.og.Romsdal.Havn.IKS
Romsdalshalvøya.Interkommunale.Renovasjonselskap.IKS
Krisesenteret.for.Molde.og.
Omegn.IKS
GassROR.IKS
IKA.Møre.og.Romsdal.IKS
Aksjeselskap
(100.pst..eide)

Kontaktinformasjon:
Frivillighetssentralen
Besøksadresse: Vektergata 3, 6413 Molde
Telefon: 71 11 13 80
E-post: Frivillighetssentralen@molde.kommune.no

Romsdal.Parkering.AS
Molde.Kino.AS
Godtfred.Lies.plass.1.AS

Interkommunale.samarbeid
Tøndergård.skole
Romsdal.Interkommunale.Utvalg.
mot.Akutt.Forurensning.(RIUA)
Kommunerevisjonsdistrikt.2.
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KONSERN
Molde kommune

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

Kommunestyret i Molde har opprettet 5 forskjellige kommunale foretak. Molde Utleieboliger KF har ansvaret for å dekke
kommunens behov for boliger til ulike målgrupper. Molde
Eiendom KF har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunens formålsbygg. Omsorgssentrene er foreløpig ikke en del
av foretakets ansvar. Molde Vann og Avløp KF har ansvaret
for kommunens selvkostområder i tillegg til å levere enkelte
øvrige tjenester til kommuneorganisasjonen. Molde Folkebad
KF er ved utgangen av 2009 fortsatt i en utbyggings-/investeringsfase og skal erstatte badene ved Idrettens Hus og Lubbenes. Det er forutsatt drift ved badet fra april 2010. Molde
Havnevesen KF er nå et eiendomsselskap uten egne ansatte
etter at kommunen var med å etablere et eget interkommunalt selskap.

Kommunale aksjeselskap

Molde kino er organisert som et eget aksjeselskap med kommunen som eier. Kinoen var tidligere en del av kommunens
kulturtjeneste. Romsdal Parkering AS er kommunens heleide
akseselskap med ansvar for innkreving av parkeringsavgifter
på områder som ikke er i kommunalt eie. Godtfred Lies plass
1 er24 et heleid kommunalt selskap som eier Godtfred Lies
6
7
plass
4. Dette bygget benyttes i hovedsak av kommunale
10
13
enheter
men er også utleid til privat næringsvirksomhet.
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Interkommunale selskap

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap
IKS favner de fleste av Romsdalskommunene hva gjelder
innsamling og håndtering av avfall. Krisesenteret for Molde og
Omegn IKS har sitt tilhold i kommunen. GassROR IKS er et tiltaksrettet regionsselskap finansiert av deltagende kommuner
med hovedvekt på et betydelig økonomisk bidrag fra Aukra
kommune knyttet til eiendomsskatt fra Ormen-anlegget. Selskapet har så langt blant annet vært aktivt i forbindelse med
prosjekteringen av forlengelsen av rullebanen ved flyplassen
på Årø og Haukabøen-prosjektet. IKA Møre og Romsdal IKS
er et interkommunalt arkiv som leverer ulike arkivtjenester til
deltagende kommuner. Molde og Romsdal Havn IKS tar seg
av havnefunksjonene til deltakerkommunene.

Interkommunale samarbeid

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

Andre selskap

Molde Kommunale Pensjonskasse ble etablert 1. januar 2008.
Organisasjonsformen er nokså lik en stiftelse med eget styre
og kassen er underlagt kontroll av Finanstilsynet. Kirkellig
fellesråd har egen omtale senere i dokumentet og
det henvises til denne.

MÅL OG MÅLOPPNÅELSE
Kommunens visjon

• Visjon
• Overordnede mål og satsingsområder
• Strategier
• Tiltaksplaner
• Årsrapport
Kommunens visjon og overordnede mål
har også i 2009 blitt operasjonalisert gjennom vedtatte strategier, og tiltaksplaner
gjeldende for hver enkelt enhet. Tiltaksplanene er gjenstand for en egen evaluering og
noen av resultatene knyttet til de overordnede
målene, vises under egne temaer i årsrapporten.
Årshjulet med sin beskrivelse av tidspunkt for utførelse
av politiske og administrative oppgaver, har stort sett blitt
etterlevd dette året. Både kommuneplanen og årshjulet trykkes på henholdsvis andre og siste side i alle saksdokumenter

Satsningsområdet sentrumsutvikling

I kommuneplanen er sentrumsutvikling det ene av to hovedsatsingsområder for kommunen. Det er nødvendig å utvikle
Molde sentrum til et attraktivt bysentrum som regionen kan
være stolt av.

Ny reguleringsplan for Molde sentrum

Arbeidet med ny reguleringsplan ble påbegynt i februar 2004
hvor vi knyttet til oss vinnerne av arkitektkonkurransen for
”Sjøfronten”, som ble avholdt i 2003. Avdelingen og arkitektene har i årene etterpå arbeidet med å frambringe en ny reguleringsplan for bysentrum. Reguleringsplanen ble godkjent
av Molde kommunestyret i 2009.
Det er liten tvil om at Molde kommune ved å arbeide med
sentrumsplanen på en så brei måte som kommunen her
har gjort, har medvirket positivt til å forløse investeringslyst
i sentrum. Det er planlagt flere store utbyggingsprosjekter
i sentrum i de nærmeste årene. Vi må bidra på beste måte
slik at planens intensjoner blir realisert til beste for byen og
omlandet.

Gørvellplassen

I 2006 startet utviklingen av Gørvellplassen først og fremst på
bakgrunn av at det planlegges et nytt teater/jazzhus i byen.
Arkitektkonkurranse er gjennomført og sammen med grunneierne lages det nå en ny plan for plassen som skal danne
grunnlaget for bindende avtaler og finansiering av en total
utbygging. I 2009 er det arbeidet med å realisere planene for
et teater/jazzhus på plassen. Kommunen vil ta på seg å opparbeide tomten og Molde Kulturbygg AS vil starte byggingen

Sammen med de tre andre modulene
som er kvalitetsdokumentasjon, avvik/ tiltak
og risikoanalyse, utgjør dette et helhetlig kvalitets- og styringssystem som benevnes som ”Rettesnora”. Systemet og de enkelte modulene vil bli beskrevet
nærmere i kapitlet om kommunens styringsredskap.

av huset som skal stå ferdig ved årsskiftet 2011/2012. Et slikt
bygg med folkebibliotek vil være grunnleggende for å gjøre
bysentrum enda mer aktivt og ettertraktet. Prosjektet har
vinteren 2010 vært ute på anbud og foreløpige vurderinger av
innkomne anbud tilsier at prosjektet er nærmere en realisering
enn noen gang.

MÅL OG MÅLOPPNÅELSE

som sendes ut og begrepene i det nye planog styringssystemet er godt forankret i
store deler av organisasjonen. Det er
benyttet samme strategier som for
2008. For å fokusere på resultat,
er visjon og overordnede mål
definert inn som fokusområder
i kommunens gjennomgående
målekort. Målekortet er bygd
opp elektronisk i et eget verktøy
for balansert målstyring/kommunal styring. Balansert målstyring
er en av fire moduler i et totalt
kvalitets- og styringssystem.

Oppbygging av kommunens styringssystem
tar utgangspunkt i inndelingen i vedtatt
kommuneplan:

Bussholdeplassen

I sentrumsplanen er det foreslått at fjernbussene skal bli
betjent på en annen måte enn i dag. Det er nå gjennomført en
omlegging til såkalte pendelbusser der alle stopp på bussholdeplassen med hensyn til bybussene blir kortest mulig.
Publikum har uttrykt mye missnøye med pendelrutesystemet
og det vil bli delvis omlagt og tilpasset neste år.

Sjøfronten

Det står sentralt i reguleringsarbeidet å gi byen en ny kontakt
med sjøen, noe som skal skje gjennom etablering av ”Sjøfronten”. Dette er det en stor og bred enighet om og arbeidet
pågår nå for å konkretisere utformingen og legge grunnlaget
for prosjektering og utførelse.

Transformasjon

I ytterkant av sentrumsområdet skjer det en stadig transformasjon av næringsarealene. På gamle Godsstasjonsstomta
er det kommet opp et stort nytt forretnings- og kontorbygg
og gamle Slakteritomta er omgjort til et storsenter. Begge ble
åpnet i 2009. Det planlegges ytterligere tiltak for å utnytte
arealene i Grandområdet.
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Teaterfaget
Humor, alvor, overraskelser, til ettertanke... Slipp deg løs på teaterscenen! Målet for kulturskolens teatertilbud er gjennom lek,
dramaøvelser, stemmetrening, å utvikle trygghet og gode teknikker. Det tilbys egne grupper både for barne- og ungdomsteater og
alle skal i løpet av skoleåret være med på minst en oppsetning.

Boligutvikling og fortettingsproblematikk

Også i Molde by oppleves stor etterspørsel etter sentrumsnære boliger. I dette markedet blir det fremmet mange
og ulike boligprosjekter. Svært ofte innebærer dette ny bebyggelse/større utnyttelse og flere boenheter på avgrensede tomter i eksisterende boligområder. Med de erfaringene kommunen har gjort seg hittil, ser den nødvendigheten av å ha større
oppmerksomhet på en slik fortettingsproblematikk. Dette for
både å ivareta omgivelsene og hensynet til den egenarten og
kvaliteten mange av de sentrumsnære boligområdene har i
dag. Derfor er det satt i gang et arbeid for å gi retningslinjer
og føringer for hvordan den videre boligutviklingen bør skje
innenfor de bynære og bebygde områdene. I dette arbeidet
blir også arkitekter og andre invitert til å delta.

Satsningsområdet ungdom

I kommuneplanen er ungdom det andre hovedsatsingsområdet.

Helsestasjon for ungdom

Til helsestasjonen kan ungdom komme uten timeavtale og
tjenesten er gratis. Helsestasjonen har åpent to ettermiddager i uken. Ved helsestasjonen kan ungdom få konsultasjon
med helsesøster, lege eller psykolog. I løpet av året var det
registrert 1.955 kontakter. Konsultasjonene handler mest om
prevensjon, men det er registrert en økning i chlamydiaprøver
og psykisk helse. Innenfor psykisk helse er vanskene ofte
mer alvorlige og mer sammensatte enn tidligere. Det er 1.615
jenter og 340 gutter som har hatt kontakt med HFU. Fra april
overtok HFU driften av studenthelse, og det har kun vært
positive erfaringer med sammenslåingen.
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Klubben reduserte åpningsdagene fra 6 til 5 dager i uka
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Tomrommet ungdomsklubb (Skjevik)

Klubben har åpent hver onsdag og fredag. Klubben har omtrent 80 medlemmer og er et sted for ungdom som ønsker
å ha et meningsfylt sted å være. Her er det kiosk, tilgang til
internett, diskotek og mye spill. Klubben har ulike arrangementer i løpet av året. Spesielt populære er temakveldene.
Ungdommene som er interessert i data, arrangerte nettverk
(LAN-party) i vinterferien, påskeferien og høstferien. Klubben
var stengt i store deler av sommerferien. I løpet av høsten har
klubben startet oppussing av nytt film/tv-rom.

Café SubUrban (Molde sentrum)

Kirken har i noen år drevet Café SubUrban som er et tilbud til
ungdom i sentrum. Molde kommune yter tilskudd til drift av
tilbudet.

Molde ungdomsråd

Ungdomsrådet er ungdommens talerør opp mot politikere og
skal jobbe for ungdommens interesser. Molde ungdomsråd
ble valgt under en ungdomskonferanse i mars. Fylket anbefaler
nå denne modellen, også kalt ”Moldemodellen”, for valg av
ungdomsråd. Medlemmene av ungdomsrådet var svært engasjerte og deltok på en rekke møter, konferanser og seminarer.
De uttalte seg i en rekke politiske saker og satte i gang et
samarbeid med flyktningtjenesten og asylmottaket for å få
kontakt med unge flyktninger/asylsøkere. MUR er representert i ulike komiteer og arbeidsgrupper og var medarrangør av
ungdomskonserten under Molde Byfest. MUR samarbeider
med styrene i ungdomsklubbene og elevrådene rundt om på
ungdomsskolene og videregående skoler.

Fritidsklubb.for..
funksjonshemmede
Alle har behov for å møte og ha sosial kontakt med medmennesker.
Tiltak funksjonshemmede arrangerer fritidsklubb for ungdommer
som har en psykisk utviklingshemming. De møtes to ganger i måneden til samvær der en prater, hører på musikk og spiller spill. Andre
ganger er det diskotek med kiosksalg og dans. I tillegg til ungdommer fra Molde er det deltagere fra Fræna, Midsund, Gjemnes og
Nesset kommuner.

Ungdommens kulturmønstring - UKM

UKM stimulerer til kreativitet og skaperevne blant ungdom
innenfor kulturfeltet. Kulturkontoret er hvert år lokal arrangør for mønstringen i Bjørnsonhuset. Totalt 16 sceneinnslag
fordelt på 78 utøvere i alderen 10-20 år samt 74 kunstverk fra
27 utøvere i samme alder, ble vist fram under lokalmønstringen i januar. Molde kommune sendte 15 deltakere videre til
fylkesmønstringen i Rauma.

Molde kulturskole

Molde kulturskole utvikler seg til å være det ressurs- og
kompetansesenteret for opplæring innen kunst- og kulturfag,
som sentrale myndigheter forventer blant annet i ”strategiplan for kunst- og kultur i opplæringa”. Kulturskolen har som
primærmålgruppe barn og ungdom, og gir i dag ca. 900 elever
opplæring innen musikk, billedfag og teater. Kulturskolen bruker også sin kompetanse inn mot eldreomsorgen, den lokale
kultursekken for grunnskolene, barnehagene og ikke minst
det frivillige kulturlivet i Molde. Kulturskolen drifter også alle
utøvende fag for musikk, dans og drama ved Molde videregående skole. Se ellers en nærmere beskrivelse av aktiviteter i
året som har gått på kulturskolens egen side i årsrapporten.

Natteravnene

Frivillighetssentralen koordinerer natteravnenes arbeid i Molde
sentrum og på Skåla. Høsten 2009 kom ordningen med natteravner på Skjevik i gang igjen. Det er registrert omtrent 250
frivillige som går ute kveld og natt på fredag og lørdag.
De frivillige er ansvarlige voksne som bidrar til et tryggere
miljø for ungdom som ferdes ute i helgene. Dette skjer
gjennom observasjon og samtale med ungdommer, samt
samarbeid med politi. Natteravnene rekrutteres i stor grad fra
foreldre som har barn i ungdomsskolen. Politiet verdsetter
denne frivillige innsatsen høyt.

Kontaktinformasjon:
Servicetorget, Torget 2, 6413 Molde
Telefon: 71 11 10 00
E-post: postmottak@molde.kommune.no

Satsing videre

Kommunen ønsker å videreutvikle tilbudet ved helsestasjonen
for ungdom. Det vil bli jobbet mer med sekundærforebygging
gjennom gruppetilbud med spesiell fokus på psykisk helse.
Videreutvikling av ungdomsdemokrati gjennom satsing på
ungdomsrådet og samarbeid mellom ungdomsstyrene i
ungdomsklubbene, ungdomsråd og elevråd vil bli prioritert.
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Evaluering av overordnede mål

Alle kommunens enheter har i 2009 hatt egne tiltaksplaner med utgangspunkt i kommunens overordnede mål og strategier.
Enhetene har evaluert sine tiltaksplaner og under vil en finne en kort oppsummering, som gjenspeiler noe av aktivitetene i
kommunen i forhold til det enkelte overordnede mål.
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1.1 Molde kommune skal være et sterkt,
attraktivt og funksjonelt region- og
kommunesenter i vekst.

Molde Bibliotek er det største folkebiblioteket i regionen
med et utlån på 105.000 titler og som vektlegger bredde
og kvalitet i titler framfor kvantitet på populære titler. Molde
kommune overtok skatteoppkreverfunksjonen for Vestnes
kommune fra 1. januar 2009. Det er opprettet en egen
kartportal for fire Romsdalskommuner som er tilgjengelig for
alle på kommunens hjemmeside. Flyplassutvidelsen har ført
til vekst i både innenlandstrafikk og chartervirksomhet. Ny vei
over Haukabøen er ferdigstilt. Forslag om reguleringsplan for
Eikrem er ferdigstilt og skal til politisk behandling våren 2010.
Moldebadet har vært under bygging hele året og åpnes våren
2010. Arbeidet med bompengefinansiering av ny innfartsvei
fra øst, som inkluderer bytunnel, er igangsatt. Alle barn med
rett til barnehageplass har fått tilbud om dette i kommunale
eller private barnehager.

1.2 Molde kommune skal være en
pådriver i regionalt samarbeid

Flere enheter i kommunen samarbeider med andre kommuner om utføring og utvikling av tjenestetilbud. Skolene
deltar i ”Kunnskapsnett Romsdal” som har gjennomført felles
kartlegging av skolenes pedagogiske kompetanse. Enhet
for byggesak og geodata har vært pådriver i etableringen av
nettverksgruppe for byggesak i Romsdalsregionen. Brann- og
redningstjenesten kan tilby kompetanse, kurs og tjenester til
andre brannvesen i regionen med egne instruktører. Molde
kommune deltar aktivt i samarbeidet med ROR, Molde
Næringsforum med flere.

1.3 Molde skal til enhver tid være en av
Norges viktigste kulturbyer

Samarbeidet mellom de profesjonelle kulturinstitusjonene,
festivalene og frivillig sektor er godt. Tilrettelegging av byggeklar tomt for nytt jazz-/ teater- og bibliotekbygg på Gørvellplassen er i sluttfasen og byggestart for huset er beregnet til
høsten 2010. Det er stor kommunal deltagelse i planarbeidet
angående bygget og dets innhold. Molde kommunes kulturpris for 2009 ble tildelt Hjertøyas venner. Molde kommune
samarbeider og tilrettelegger for at små og store aktører
bidrar til et mangfold i kulturtilbudet. Planen for idrett,
anlegg og friluftsliv er ferdigstilt og klar til
høring/ behandling.

1.4 Molde sentrum skal fremstå som en
attraktiv handels- og møteplass

Arbeidet med ny sentrumsplan er sluttført og godkjent. Det
arbeides nå med planer for flere byggeprosjekter i sentrum
som vil føre til fornyelse og nye muligheter i byen. NAV Molde
er etablert med kontorer i det nye Romsdalskvartalet. Åpning
av storsentre i Lingedalen og på gamle slakteritomta i Birger
Hatlebakks veg gir utvidet tilbud til hele regionens befolkning.
Molde politiråd er etablert.

1.5 Molde kommune skal til enhver
tid være en av Norges viktigste
kunnskapsbyer

Det arbeides aktivt med å rekruttere, beholde og videreutvikle
dyktige medarbeidere. Samarbeid med høgskolen i Molde er
godt, både når det gjelder rekruttering til helse og omsorg,
samt ledelse og andre utdanningsretninger ved høgskolen.
Deltakelse med stands og informasjon på karrieredager,
VG2 konferanse for helsefag, innflytterdag og romjulstreff er
viktige treffsteder for rekruttering til kommunen. Kommunens
egen rekrutteringspatrulje drar til alle ungdoms- og videregående skoler og sprer informasjon om framtidige arbeidsmuligheter i kommunen. Nytt vurderingssystem for skolene
er iverksatt i 2009. Dette skal ivareta kvalitetsutviklingen i
skolen. Molde voksenopplæring flyttet inn i nye og samlende
lokaler i Romsdalskvartalet ved årets slutt. Voksenopplæringen har hatt en sterk økning i aktivitet og elevtall. Tilbud til
asylanter er etablert.
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2. VEKST I KVALITET
Kvoter for felling av storvilt er økt og det har vært oppfordret
til større avskyting på grunn av den økte bestanden av storvilt
som utgjør en økende fare for trafikken og påfører skog og
innmark skader. Bygge- og delingssaker behandles i samsvar
med kommunens planer og intensjonene bak strandsonevernet og markaplanen. Tiltak i forbindelse med markaplanen,
kommunedelplanen for idrett og friluftsliv samt roseplanen
er fulgt opp.

2.2 Molde kommune skal bevare og
videreutvikle sine natur-, kulturog miljøkvaliteter

Samarbeidet med lokale aktører for bevaring og videreutvikling av byens natur-, kultur- og miljøkvaliteter er godt. Alt arkivmateriale fra før 1964 er avlevert til fjernarkiv hos IKA Møre
og Romsdal. Kulturhistoriske bygg og anlegg blir fortløpende
registrert og vurdert som særskilte brannobjekt. Igangsatte
forebyggende tiltak bidrar til å redusere risikoen for brann og
ulykker i disse anleggene. Det pågår registrering av gamle
gravminner som har verdi som kulturminner. Det er igangsatt
arbeid med tilrettelegging av informasjon/skilting knyttet til
historiske bygninger i sentrum.

2.3 Molde kommune skal, ved
effektiv ressursbruk, tilby
tjenester som i kvalitet og innhold
tilfredsstiller innbyggernes grunnleggende behov

Molde kommune tilbyr et bredt spekter av tjenester. Tjenestetilbudets innhold og standard blir kontinuerlig gjennomgått
med tanke på etterspørsel, forventninger, lovkrav og effektivitet. Molde asylmottak med en kapasitet på 160 plasser fordelt
på fire lokasjoner i Molde og på Hjelset ble etablert i desember 2008. Mottaket har siden etableringen fungert svært godt.
Sosialtjenesten NAV Molde med integrering av flyktningetjenester, sosialtjenesten og boligtilbud ble etablert i 2009
samtidig med ressurstjenesten med tiltak innen rusarbeid.
Andre nyetableringer er Tollero som er et nytt bofelleskap
for mennesker med psykiske lidelser, helsestasjon for eldre
som holder åpent 1 dag i uka, utvidet tilbud på dagsenter for
personer med demenssykdom og barn- og familietjenesten
som har samlet all helsesøstervirksomhet i Godtfred Lies
plass 4. Kommunens pandemiplan ble revidert per 1. januar
2009. Ansatte i seksjonen for skatt har flyttet til Skattens Hus.
Dette oppleves som rasjonelt og positivt for publikum. Full
rehabilitering av Bekkevoll ungdomsskole og Skjevik barne- og
ungdomsskole er ferdigstilt. Alle nye bygg tilrettelegges for
universell utforming. Interkommunalt IKT -samarbeid innen
økonomi ble iverksatt i 2009.

3. ALLE BLIR MED
3.1 Molde kommune skal ha et oppvekstmiljø som gir trygge, glade,
selvstendige og
skapende barn og unge

MÅL OG MÅLOPPNÅELSE

2.1 Molde kommune skal sørge for en
bærekraftig forvaltning av kommunens naturressurser og ivareta det
biologiske mangfoldet

Planen for idrett, anlegg og friluftsliv er ferdigstilt og klar til høring. Det er stor aktivitet ved alle nærmiljøtiltakene i kommunen. Det har vært arbeidet aktiv for rekruttering til Natteravner
med spesielt fokus på indre deler av kommunen. Skole og
barnehage har deltatt i Kvalitetskommuneprogrammet i regi
av KRD med fokus på kvalitet og effektivitet. Både barnehage
og skole gir barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter
med fokus på barns medvirkning. Barns rett til barnehageplass ivaretas.
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3.2 Molde kommune skal stimulere
frivillighet, spesielt overfor eldre,
både hjemmeværende
og i institusjon

Det samarbeides med frivillige lag og foreninger på en rekke
områder i kommunen.
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4.1 Molde kommune skal være en
organisasjon som er brukerog serviceorientert

Spørreundersøkelser kan gi oss viktige tilbakemeldinger på
innbyggernes eller brukernes opplevelser av kommunens
tilbud og service. I 2009 ble det gjennomført en større innbyggerundersøkelse med spørsmål om hvordan det er å bo og
leve i Molde kommune. Denne viser at innbyggerne totalt
sett er meget tilfredse med kommunen som en plass å bo
og leve i. Men den gir også klare signaler om forventninger
og forbedringsmuligheter som det vil bli arbeidet videre med.
Fokus på god kommunikasjon mellom tjenesteyter og bruker
er viktig. Oppdaterte hjemmesider og elektroniske skjemaer
gjør Molde kommune til en døgnåpen kommune.

4.2 Molde kommune skal være en
organisasjon som er pådriver i
samfunnsutviklingen

Arbeid med samfunnsdelen av ny kommuneplan er startet likeså arbeidet med ny kommuneplan for Bolsøya. Det har vært
stor aktivitet både administrativt og politisk i arbeidet med
Molde nye sykehus. Fremdriftsplanen holdes og byggestart
kan skje i 2012.

4.3 Molde kommune skal være en
attraktiv arbeidsgiver. Vi skal
ta vare på egne ansatte, og
samtidig sikre god rekruttering
i fremtiden

Arbeidsnærværet var 89,5 pst. i 2009 til tross for aktivt arbeid
med tiltak relatert til temaet. Dette er en reduksjon fra 90,2
pst. i 2008. Det ble arrangert 13 kurs i medarbeiderskap i
2009 med 450 deltakere. Medarbeiderskap ble stoppet i mars
på grunn av økonomiske utfordringer. Kommunens seniorpolitikk er evaluert og videreføres. ”Prosjekt uønsket deltid”
har ført til at flere ansatte har fått høyere stillingsstørrelser.
Enheten tiltak funksjonshemmede har en reduksjon i perioden
2005 til 2009 fra 66 til 11 personer med uønsket deltidsstilling. Medarbeidersamtaler gjennomføres. Antallet lærlinger
har økt med 10. Lønnstrategisk plan åpner mulighet for
videreutdanning for ansatte, og flere ansatte benytter seg av
denne muligheten til å skaffe seg fagbrev. Lederutviklingsprogrammet ”Veksthus for ledere” er avsluttet. Lederutviklingen
føres videre og skal da også omfatte mellomlederne.

4.4 Molde kommune skal drive
aktiv informasjon

Molde kommune tilbyr en døgnåpen kommune ved at våre
innbyggere selv kan betjene seg via våre elektroniske løsninger som hjemmeside, elektronisk søknadsskjemaer, kartdata
med mer. Kommunens hjemmeside har fått ny profil med
større fokus på innhold og aktuelt stoff. Kommunen bruker aktivt lokale medier til synliggjøring av aktualiteter, informasjon
og nyheter. Det har vært arrangert folkemøter i forbindelse
med oppretting av Molde asylmottak og Knausen-linja. Ledere
har gjennomført kurs i mediehåndtering. Informasjonstjenesten ble sammenslått med Servicetorget fra 1. juni 2009.
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5. ØKONOMISK HANDLEFRIHET
5.1 Molde kommune skal sikre
optimal utnyttelse av tildelte
ressurser

Balansert målstyring (BMS) brukes som elektronisk rapporteringsverktøy for økonomi og sykefravær. Elektronisk
innkjøpssystem/e-handel er innført i flere av kommunens
enheter. E-faktura brukes i hele organisasjonen. Økonomiavdelingen har overtatt controllerfunksjonen for økonomi fra 1.
juli 2009. Det er utarbeidet nytt gebyrregulativ som er tilpasset ny lov om eiendomsregistrering med virkning fra 1. januar
2010. Kommunen dokumenterer tjenesteyting via IPLOS
og Gerica. MinVakt og bruken av elektroniske timelister gir
tidsbesparelser. MinVakt videreføres nå for skolene gjennom
prosjektet ”Min Timeplan”. Etableringen av Molde Kommunale Pensjonskasse viser gode effekter som får virkning for
kommunens pensjonskostnader.

Innbyggerundersøkelsen 2009

Fritidstilbud beregnet spesifikt for ungdom

Formålet med undersøkelsen var å innhente kunnskap om
hvordan innbyggerne opplever Molde kommune som en
kommune å bo og leve i, og hvilket inntrykk innbyggerne har
av kommunen på ulike områder. Kunnskapen skal brukes i
kommunens planarbeid.
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Tillhørighet

1. I hvilken grad føler du tilknyttning og tilhørlighet til Molde kommune?
2. Hvor sannsynlig er det at du bor i kommunen om 5 år?
3. Hvor sannsynlig er det at du anbefale venner og bekjente å flytte til
Molde kommune?
4. Hvor sannsynlig er det at du ønsker at kommunen skal vokse til
30.000 innbyggere?
5. Hvor sannsynlig er det at du kommer til å flytte innad i kommunen innen 5 år?
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MÅL OG MÅLOPPNÅELSE

Totalt oppnås en skår på 73 av 100 mulige på fornøydhet med
kommunen som et sted å bo og leve i. De som bor grisgrendt (4 pst. av de som svarte) gir vesentlig lavere skår på
det meste i forhold til de som bor urbant. Innbyggerne føler
gjennomgående stor tilhørighet til kommunen og opplever
det som meget sannsynlig at de vil bo i kommunen om fem
år. Stor er også sannsynligheten for at innbyggerne anbefaler
venner og bekjente å flytte til kommunen.
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59
58

Helhetsvurdering av
tjenestetilbudet

Hvor fornøyd totalt sett er du med Molde kommune som en plass å
bo og leve i?
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0

Fritidstilbudet til ungdommer er imidlertid den jevne innbygger
lite tilfreds med. Det er ikke spesielt for Molde, men gjelder
også i resten av landet.

Farger på grafene signaliserer følgende:
Signifikant høyere
Ingen signifikant forskjell
Signifikant lavere
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Innbyggerne beskriver sitt nærmiljø som trivelig og barnevennlig. De er meget trygge på at de kan ferdes utendørs på
kvelder og netter, og er også trygge på at de ikke blir utsatt for
kriminalitet der de bor. Her skårer Molde vesentlig bedre enn
det som er snittet både i landet og i kommuner av samme
størrelse.

Eldreomsorgen oppnår lavest skår av de kommunale tjenestene
og her er resultatet så lavt at det signaliserer en gjennomgående misnøye i følge analysebyrået Sentio Research Group.
Molde skårer 39 poeng mens landsgjennomsnittet ligger på
51. De som har erfaring med tjenesten har generelt dårligere
inntrykk enn de som ikke har erfaring. Kvinner har et litt bedre
inntrykk enn menn, mens de yngre har et bedre inntrykk av
eldreomsorgen enn de eldre. Bakgrunnsspørsmål viser at de
som selv arbeider i eldreomsorgen gir lavest skår med et snitt
på kun 35. Kommuner på samme størrelse som Molde har et
snitt på 42. Det er ingen signifikant forskjell mellom Molde og
disse kommunene.
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MÅL OG MÅLOPPNÅELSE

På tilrettelegging for funksjonshemmede skårer kommunen
45 av 100 oppnåelige poeng, mens landsgjennomsnittet ligger
på 52. Hvorvidt innbyggerne tenker på det kommunale tjenestetilbudet for funksjonshemmede eller om de tolker spørsmålet til å gjelde generell fremkommelighet og tilgjengelighet for
funksjonshemmede er usikkert og tolkningen må sees i lys av
dette. Kommuner på samme størrelse som Molde har et snitt
på 49 og det er derfor ingen signifikant forskjell mellom disse
kommunene og Molde.

Asylsøkere/innvandrere

Molde oppnår 57 poeng mot 62 på landsgjennomsnitt i vurdering av den kommunale helsetjenesten. Det er stor grunn til
å anta at publikums samlede oppfattelse av tannlegen, legen,
fysioterapeuten, kiropraktoren, helsesøster, sykehuset med
flere er bakt inn i dette svaret. Kommuner på samme størrelse
som Molde har et snitt på 58 og det er derfor ingen signifikant
forskjell mellom disse kommunene og Molde.

2

Molde kommune oppnår omtrent samme skår som Norge for
øvrig på helhetsvurderingen av de kommunale tjenestene.
Spesielt godt er inntrykket av bibliotektilbudet, vann og avløp,
renovasjon, barnehagetilbudet, kulturskolen, grunnskolen og
SFO som alle skårer over 60 poeng av 100 oppnåelige. Innbyggerne er også tilfredse med kommunens service hvor 90
pst. var meget eller måtelig fornøyde med den hjelpen de fikk.
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Det lokale sykehustilbudet i Nørdmøre og Romsdal gir deg
forsvarlig behandling om du blir syk?

Undersøkelsen viser også at innbyggerne ikke er udelt positive til at asylsøkere skal komme til kommunen (46). Måten
nye innbyggere og asylsøkere blir tatt imot og behandlet på
får også middels skår som i landet forøvrig.
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Det ser likevel ut til å være relativt lav tro på at det lokale sykehustilbudet vil gi forsvarlig behandling dersom man blir syk.

Fylkeshovedstaden
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Kollektivtilbud

Innhold
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Introduksjon
ordførerens kommentar
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Rådmannens kommentar
organisasjonskartet
Konsern kart
organisasjon
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Mål og måloppnåelse
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Kommunens styringsredskap
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Når det gjelder kollektivtilbudet er innbyggerne middels
35
fornøyd,
men viser bedre skår enn landet totalt (i mars 2009).
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Innbyggerne opplever at kommunens identitet først og
fremst er knyttet til jazz og roser.
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1. Kollektivtilbudet til og fra kommunen?
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1. Er du tilfreds med måten nye innbyggere blir tatt imot og behandlet i
Molde kommune?
2. Opplever du det som positivt at asylsøkere kommer til Molde kommune?
3. Er du tilfreds med måten asylsøkere blir tatt imot og behandlet i
Molde kommune?
4. Opplever du det som positivt med innvandring til Molde kommune?
1
53

100

Oppsumering

Innbyggerne ønsker at dette skal vektlegges i
tiden fremover.
Nye Molde sykehus

82

Offentlige rom

78

Sykkel

75

Natur & friluftsliv

75

Sentrumsutvikling

72

Moldes omdømme

72

Tilflytting/befolkn.v.

71

Møreaksen

69

Romsdal og ROR

Over halvparten av de som svarte savner ingen spesielle
boligtyper, og opplever at det er attraktive boligområder i kommunen. I den grad boligtyper savnes gjelder dette leiligheter
eller eneboliger. Innbyggerne er også svært fornøyde med
mulighetene til å ta videregående utdanning innen rimelig
avstand, og er ganske fornøyde med jobbmulighetene. Her
skårer Molde 65 av 100 mulige poeng eller omtrent som for
landet for øvrig.
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Helhetsvurdering av kommunens omdømme
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Molde har et bedre omdømme totalt sett enn det som er
snittet i Norge. Tilfredsheten øker med alder og med botid
i kommunen.
Det gode resultatet på omdømme viser at det allerede er gjort
mye bra og riktig i omdømmearbeidet og at kommunen bør
fortsette med dette arbeidet i nært samarbeid med næringslivet og nabokommunene.

PENDLING INN OG UT AV MOLDE*

Kristiansund
Ålesund
Vestnes
Rauma
Nesset
Midsund
Aukra
Fræna
Eide
Gjemnes
*Tall for 2009 er ikke tilgjengelig før juli 2010.

Som forventet er Moldes innbyggere svært fornøyde med
tilgangen til natur og friluftsliv. Her oppnås 90 av 100 mulige
poeng og dette er vesentlig høyere enn landet for øvrig. De er
også svært fornøyde med sports- og idrettstilbudet, utvalget
av lag og foreninger og tilgangen til kulturaktiviteter. Samlet
sett er det derfor stor fornøydhet med mulighetene til å utøve
fritidsaktiviteter (76 av 100 poeng).
Når det gjelder kommersielle tilbud er det meget stor tilfredshet med utvalget av butikker, men litt mindre fornøydhet
med utvalget av restauranter, barer, kafeer og generelle
utelivstilbud. Innbyggerne er ganske tilfredse med utvalget av
fornøyelsestilbud som kino, bowling og lignende. Her skåres
62 poeng noe som er vesentlig høyere enn landet for øvrig.

MÅL OG MÅLOPPNÅELSE

Tilfredsheten med muligheten til å ta høyere utdanning skårer
59 som er på høyde med landet totalt, men bedre enn kommuner på samme størrelse. Tilfredshet med muligheten for å
etablere egen arbeidsplass/bedrift skårer 51. Det er litt under
landet og sammenlignbare kommuner.

55

Bil

0

Politikere og kommunale ledere gis en middels god vurdering
og tilliten til politikerne er middels god. Innbyggerne gir bedre
skår på dette i Molde enn hva tilfellet er i tilsvarende kommuner, men ligger omtrent på snittet til landet for øvrig. Videre
har innbyggerne i Molde kommune et middels godt inntrykk
av kommunen når det gjelder samfunnsansvar og etikk, informasjon til innbyggerne og samarbeid i regionen. Resultatet
skiller seg ikke fra resten av landet. Det er svært lav kjennskap
til kommuneplanen og kommunens visjon og innbyggerne er
noe kritisk til den økonomiske driften i kommunen.

De gode resultatene i undersøkelsen må aktivt benyttes i
markedsføringen mot ungdom og potensielle innflyttere. Mye
av dette materialet understreker også behovet for kontinuerlig
arbeid med å forbedre kvaliteten og brukers oppfatning av de
kommunale tjenestene. Undersøkelsen settes i sammenheng
med resultat fra bruker- og medarbeiderundersøkelser og
ulike tiltak iverksettes i de respektive enheter. Undersøkelsen
gir også nyttige innspill til kommende planarbeid og til andre
offentlige og private instanser som kan influere på samfunnsutviklingen.

ENDRING I NETTO PENDLING INN OG UT AV MOLDE*
INN
2008
303
168
293
218
308
155
385
1374
326
383

UT
2008
99
149
65
73
44
43
125
317
47
32

NETTO
2008
204
19
228
145
264
112
260
1 057
279
351

NETTO
2007
170
31
183
147
238
96
244
1 028
265
327

NETTO
2008
204
19
228
145
264
112
260
1 057
279
351

ENDRING
NETTO
34
-12
45
-2
26
16
16
29
14
24
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SAMFUNN OG LIVSKVALITET
Kommunebarometer
2007
28
14 123
12 809
150 000
91
286
160

2008
89
14 099
12 907
150 000
271
150

2009
90
14 062
12 655
150 000
276
166

3,0
4,0
2,5
2,0
4,0
3,5
3,2

4,0
4,0
2,5
2,0
3,5
3,5
3,3

4,0
4,0
2,5
2,0
3,5
3,5
3,3

0,948
0,894
0,859
0,927
0,680
0,388
0,620
0,636
0,602
0,695
0,553
0,662
0,717

2006
0,5
25,5
87,4
4,4
1,1
2,3
793

2007
0,2
25,3
100,0
58,8
4,6
1,0
2,3
798

2008
1,1
25,4
100,0
4,3
1,0
2,4
801

2009
1,0
25,1
100,0
41,7
4,6
1,2
705

2006
38 585
28 038
46 718
589
26 892
51 747

2007
42 143
30 283
51 099
-35
27 665
52 061

2008
46 344
33 636
54 446
-2 406
29 396
60 007

2009
61 340
35 341
63 596
1 751
32 586
79 272

GRUNNDATA
2006
2007
2008
Tettstedsareal km2
13,3
13,4
13,8
56
Strandlinje
km
210
210
210
80
Folketall per 31.12.
24 254
24 294
24 554
Folketilvekst
108
40
260
Innflytting
1 177
1 184
925
896
Utflytting
1 106
1 179
Nettoflytting
71
5
29
Døde
203
215
225
Fødte
242
254
281
Fødselsoverskudd
39
39
56
Innpendling 2)
4 530
4 785
5 088
Utpendling 2)
2 005
2 118
2 085
Befolkning i tettsted
21 272
21 331
21 607
Innvandring
261
Utvandring
93
1) ny indeksberegning fra 2009 2) tall for 2009 ikke tilgjengelig før juli 2010 3) foreligger ingen tall for 2009 4) ikke aktuell i 2009

2009
13,9
210
24 795
241
1 211
1 053
158
202
289
87
21 792
293
75
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2006
92
14 126
12 736
150 000
88
230
153

LIKESTILLING (indeks, 1-4, 4 beste verdi) fra 2009 (indeks fra 0 til 1, 1 best verdi)
Barnehagedekning
Kvinnelig kommunestyrerepresentanter
Andel innbyggere med høyere utdanning
Kvinner per 100 menn 4)
Kvinner i arbeidsstyrken
Gjennomsnittsinntekt
Andel sysselsatte i deltid, kvinner og menn, 20-66 år. 2008 1)
Andel fedre 2005 og 2006 med fedrekvote eller mer 1)
Grad av kjønnsbalansert næringsstruktur, 2008 1)
Grad av kjønnsbalanse i offentlig forvaltning, 2008 1)
Grad av kjønnsbalanse i privat sektor, 2008 1)
Andel kvinnelige ledere 2008 1)
Grad av kjønnsbalansert utdanningsprogram 2008 1)
Totalt

Innhold

SAMFUNN OG LIVSKVALITET

MILJØ
Innvilgede dispensasjoner LNF- områder pst.
Jordbruksareal dekar
Fulldyrket jord dekar
Produktiv skog dekar
CO2- ekvivalenter 1.000 tonn 3)
Utsortert husholdningsavfall kg/innbygger
Gjennomsnittlig husholdningsvannforbruk liter/person/døgn

Miljørapport

Renovasjonsarbeidet er overlatt til et interkommunalt selskap
og omtales ikke her. Innkjøpene gjennomføres i samsvar med
”Forskrift for offentlige anskaffelser” med vurdering av livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser.

Molde kommunes virksomhet omfatter ingen produksjon eller
aktivitet som skader det ytre miljøet.
I kommuneplanens overordnede mål, punkt 2 - vekst i kvalitet,
settes miljøet i fokus.
De ulike enhetene har mål og tiltak for å operasjonalisere
kommuneplanens strategier der det naturlig hører til.

Fjernvarmeprosjektet på Årø, som er basert på bioenergi, er
satt i drift. I tillegg jobbes det aktivt med å tilrettelegge for
fjernvarme/nærvarme for Bekkevoll/Glomstua, nye boligfelt,
Nye Molde sykehus og Moldebadet/fylkeshuset.

Molde kommune utfører oppgaver som skal ivareta det ytre
miljø. Dette gjelder rensing av avløp og støvfjerning på offentlig veg. Dette arbeidet foregår i samsvar med lovverk og
statlige retningslinjer. Det benyttes ikke kjemikalier i arbeidsprosessene.

Nøkkeltall miljø

Avfall og renovasjon
Andel husholdninger med organisert hjemmkompostering i pst.
Antall avfallsfraksjoner det er etablert hentesystem for
Andel husholdn.avfall sendt til materialgjenvin. og energiutnyttelse i pst.
Konsern- Samferdsel
Personbiler. Antall per. 10.000 innbyggere

.
.
Molde..
2007.

.
.
Molde.
2008.

.
.
.
. Gj..snitt.. Gj..snitt. Gj..snitt
. Komm.. Komm.. Komm.. landet. landet. landet
Molde. grup..13. grup..13. grup..13. utenom.. utenom. utenom
2009.
2007.
2008.
2009. Oslo.-07. Oslo.-08. Oslo.-09

6
3
85

3
-

5
3
-

2
3
70

2
3
69

2
3
76

4
3
69

3
3
68

4
3
73

4 592

4 605

4 685

4 728

4 751

4 794

4 652

4 695

4 744

Beredskap

Molde kommune kan både i krig og i fredstid bli rammet av
kriser og katastrofer som setter liv, helse og miljø i fare. Ved
å forberede seg på å håndtere slike hendelser, kan kommunen
redusere de negative konsekvensene betydelig.

I løpet av året 2009 har kommunen i beredskapsmessig
sammenheng spesielt hatt fokus på risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) og koordinering av eksisterende planer i
barnehager og skoler.

Molde kommune har på bakgrunn av dette knyttet sitt
beredskapsplanverk til kommunens plan for helsemessig og
sosial beredskap. Denne ble vedtatt 1. mars 2005, og ligger
tilgjengelig for alle enheter i kommunens kvalitetsstyringssystem ”Rettesnora”. Planene har i løpet av 2009 blitt oppdatert
og ajourført.

Kommunens kriseteam for omsorgsberedskap er svært godt
fungerende, og har i løpet av året hatt 9 interne samlinger og
vært på en samling med deltakelse fra tilsvarende kriseteam
fra andre kommuner. Teamet hadde i 2009 fem utrykninger
ved ulykker/hendelser. Noen av disse utrykningene krevde
betydelig innsats fra teamets medlemmer.

Den som har ansvar for kommunens avdelinger og enheter i
fredstid, har også ansvar for nødvendige forberedelser og
iverksettelse av tiltak ved kriser og katastrofer. Kommunen
må påregne å få et stort ansvar ved håndtering av større og
mindre ulykker, katastrofer og kriser i nærområdet, og må
derfor ha rustet seg for dette gjennom blant annet tjenelige
beredskapsplaner. Dette skal skje dels gjennom forebygging
og øvelser og dels ved innsats etter at en krise eller katastrofe
har oppstått.

Fylkesmannen utførte i desember 2009 tilsyn i forhold til
kommunens beredskapsplaner og beredskapsarbeid. Det
ble i denne sammenheng ikke påvist noen avvik.

SAMFUNN OG LIVSKVALITET

.
.
.
.
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En kommune er en meget kompleks organisasjon. De fleste
har et bilde av kommunen som produsent av tjenester til
befolkningen. Kommunene er imidlertid mye mer enn det.
Som samfunnsutvikler er det ingen organisasjon som overgår
kommunen når det gjelder innsikt og innflytelse. Kommunen
er også et myndighetsorgan på en rekke forvaltningsområder.
Den gir både tillatelse, avslag og fører kontroll. Kommunene
styres av politikere, som er aktører i et komplekst samspill
mellom ulike interesser i lokalsamfunnet.

Årshjul i Molde kommune 2009
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For å få dette til å ”henge sammen”, må kommunene ha
styringssystemer. Disse må sikre at alle kommunens instanser arbeider mot de samme mål; at alle ”drar lasset i samme
retning” og at retningen er riktig. Kommunene må kunne
etterprøve det den gjør og være i stand til å endre seg når det
blir nødvendig.
Molde kommune har i dag moderne og velutviklede styringssystemer. Nødvendigheten av gode og funksjonelle styringssystemer har vært en prioritert oppgave både fra politisk og
administrativ ledelse i flere år.

Administrative oppgaver: Inne i sirkel. Politiske oppgaver: Utenfor sirkel.
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Rettesnora
(kommunens kvalitetsstyringssystem)

Molde kommune har et helhetlig elektronisk kvalitetsstyringssystem som skal ivareta kravet om internkontroll samt de
kvalitetskrav som lover, forskrifter og egne standarder stiller.
Systemet består av 4 moduler; kvalitetsdokumentasjon, avvikshåndtering og forbedringstiltak, risikoanalyse og balansert
målstyring(BMS). Rettesnora er et internt system som er lett
tilgjengelig for alle kommunens ansatte.

Balansert målstyring (BMS)

Resultatgrense for målekortet

Resultatet for økonomi og sykefravær gjelder 2009. I brukertilfredshet er det gjennomført undersøkelse for skole i 2009,
mens resten av tallene er fra undersøkelsene i 2008.
Innbyggerundersøkelsen for 2009 har en egen presentasjon
i årsrapporten.

Målekort for Molde kommune 2009
Resultatgrense for målekortet

MÅLEKORT

ØNSKET
RESULTAT

AKSEPTABELT UAKSEPTABELT
RESULTAT
RESULTAT

VIRKELIG

MÅL

4,4

4,7

6,0 - 4,7

4,6 - 4,0

3,9 - 1,0

3,1

4,0

6,0 - 4,0

3,9 - 3,0

2,9 - 1,0

3,0

4,0

6,0 - 4,0

3,9 - 3,0

2,9 - 1,0

3,6

4,0
4,0

6,0 - 4,0
6,0 - 4,0

3,9 - 3,0
3,9 - 3,0

2,9 - 1,0
2,9 - 1,0

3,9

5,0

6,0 - 5,0

4,9 - 4,0

3,9 - 1,0

10,5 %
4,4

6,0 %
4,6

0,0 % - 6,0 %
6,0 - 4,6

6,1 % - 9,0 %
4,5 - 4,2

> 9,0 %
4,1 - 1,0

4,4

4,5
4,5

6,0 - 4,5
6,0 - 4,5

4,4 - 3,0
4,4 - 3,0

2,9 - 1,0
2,9 - 1,0

-1,2 %
-

0,0 %
-

0,0 %
0,0 %

-1,0 %
+/- 1,0 %

< -1,0 %
> 1,0%, < -1,0 %

-

-

≥ 2%

1,9 % - 1,0 %

< 1,0 %

3,5

4,0

6,0 - 4,0

3,9 - 3,0

2,9 - 1,0

4,2
4,6

4,5
4,5

6,0 - 4,5
6,0 - 4,5

4,4 - 3,0
4,4 - 3,0

2,9 - 1,0
2,9 - 1,0

4,7

4,5

6,0 - 4,5

4,4 - 3,0

2,9 - 1,0

-

4,5

6,0 - 4,5

4,4 - 3,0

2,9 - 1,0

4,2

4,5

6,0 - 4,5

4,4 - 3,0

2,9 - 1,0

BRUKERE

Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet i forhold til tjenestetilbudet...............................
Brukermedvirkning
- Brukertilfredshet i forhold til medvirkning.....................................

ORGANISASJON

Fleksibilitet og omstilillingsevne
- Gjennomføring av kommunens omstillingarbeid ...........................
Samarbeid på tvers
- Tillitsvalgte og verneombuds tilfredshet med samarbeid .............
- Medarbeidertilfredshet med samarbeid i organisasjonen ............
Funksjonelle stabs- og støttesystemer
- Intern brukertilfredshet med stab- og støttefunksjoner ................

MEDARBEIDERE

God arbeidsmiljø
- Sykefravær .....................................................................................
- Medarbeidertilfredshet..................................................................
Deltakende medarbeidere som tar og får ansvar
- Lederes opplevelse av/om medarbeidere tar ansvar ....................
- Medarbeiders opplevelse av om ledere delegerer ansvar ............

KOMMUNENS STYRINGSREDSKAP

Styringssystemet har, fortrinnsvis til den faste økonomirapporteringen, vært i bruk siden 2007. Fra 2. kvartal 2009 er det
også blitt benyttet når det gjelder rapportering av sykefravær.
I 2009 ble de kommunale foretakene også innlemmet i
styringssystemet, og dette muliggjør konsernrapportering. De
kommunale foretakene har ikke rapportert på økonomi i systemet i 2009 på grunn av noen manglende tilpasninger, men de
utfører sykefraværsrapportering fra og med 3. kvartal.

Leverandør- og supportutfordringer har preget også året 2009
på en slik måte at resultat etter undersøkelser ikke er lagt inn i
systemet. Året 2010 vil vise om/hvordan dette løses. Så lenge
dette ikke har funnet sin løsning, har vi ikke et fullgodt ”balansert” styringssystem. Likevel muliggjør verktøyet at over 40
enheter kan få en rask og god oversikt over situasjonen innen
to fokusområder. Systemet gjør det også mulig å rapportere
på en mindre arbeidskrevende måte enn tidligere.

ØKONOMI

God økonomistyring
- Avvik samlet for enhetene i forhold til budsjett ............................
- Avvik i forhold til prognose (brukes gjennom året)........................
Effektiv tjenesteproduksjon
- Økt effektivitet ...............................................................................

SAMFUNN OG LIVSKVALITET

Aktivit regionalt samarbeid
- Molde som pådriver i regionalt samarbeid ...................................
Aktiv nærings- og kulturutvikling
- Tilrettelegging/service for næringslivet ........................................
- Kulturtilbudet .................................................................................
Bevare natur-, kultur- og miljøkvaliteter
- Bevaring av natur-, kultur- og miljøkvaliteter ................................
Tilrettelegging for ungdom
- Tilrettelegging for ungdom ............................................................
Helhetlig sentrumsutvikling
- Helhetlig sentrumsutvikling ...........................................................

Der resultatmålene er angitt som tall, benyttes en skala fra 1 til 6, der 1 er dårligst og 6 er best.
Ikke akseptabelt resultat, Resultat mellom ønsket og akseptabelt, Ønsket resultat, - Tall ikke tilgjengelig
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Introduksjonsprogram
Introduksjonsprogram..
for.flyktninger
Nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente mellom 18 og
55 år har rett til å delta i et heltids introduksjonsprogram. Hensikten
er at flyktningene skal integreres raskt i samfunns- og arbeidsliv
og ulike former for praksis legges derfor inn i programmet i tillegg
til norsk- og samfunnsopplæring. Programveiledere ved
flyktningetjenesten har ansvar for informasjon om rettigheter og plikter samt oppfølging av den enkelte
deltaker i introduksjonsprogrammet. Det gis
introduksjonsstønad for å delta i programmet.
Undervisningen gjennomføres ved Molde
voksenopplæringssenter.

Forklaring til målekortet
Fokusområdet brukere

Dette er kommunens brukere av definerte tjenester som
barnehage, skole, sykehjemsplass, byggesak osv. Brukeren
får en tjeneste av kommunen enten gratis, eller ved å betale
en egenandel.

To kritiske suksessfaktorer:
1. Gode tjenestetilbud
2. Brukermedvirkning

Målemetode: Brukerundersøkelser

Fokusområdet organisasjon

Dette fokusområdet dreier seg om hvordan kommunen er
organisert og hvordan den må fungere for å kunne yte best
mulige tjenester. Det handler altså om samhandling mellom
ansatte, tillitsvalgte og politikere.

Tre kritiske suksessfaktorer:

1. Fleksibilitet og omstillingsevne
2. Samarbeid på tvers
3. Funksjonelle stabs- og støttesystemer
Målemetode: Medarbeiderundersøkelser, folkevalgtundersøkelser, tillitsvalgt- og verneombudsundersøkelser.

Fokusområdet medarbeidere

Fokusområdet definerer hva som må til for at de ansatte skal
gjøre en best mulig jobb og yte best mulig tjenester overfor
brukere og innbyggere.

To kritiske suksessfaktorer:

1. Godt arbeidsmiljø
2. Deltakende medarbeidere som tar og får ansvar.
Målemetode: Registrering av sykefravær, medarbeiderundersøkelser og lederundersøkelser.
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I dette fokusområdet er målet at kommunen skal ha
økonomisk handlefrihet.

To kritiske suksessfaktorer:

1. God økonomistyring
2. Effektiv tjenesteproduksjon
Målemetode: Økonomirapporter, KOSTRA-sammenligning
og KOSTRA-utvikling.

Fokusområdet samfunn og livskvalitet

Innholdet her retter seg mot innbyggerne i Molde kommune
(ikke nødvendigvis brukere av en tjeneste) og mot innbyggerne
i hele regionen. For at Molde skal ha ”Hjerte for regionen” og
”Vekst i kvalitet” er disse faktorene valgt:

Fem kritiske suksessfaktorer:

1. Aktivt regionalt samarbeid
2. Aktiv nærings- og kulturutvikling
3. Bevare natur-, kultur- og miljøkvaliteter
4. Tilrettelegging for ungdom
5. Helhetlig sentrumsutvikling
Målemetode: Innbygger- og næringslivsundersøkelser.

Målekortet viser disse fem fokusområdene med tilhørende
kritiske suksessfaktorer (KSF) definert som gode tjenestetilbud, brukermedvirkning, god økonomistyring, godt arbeidsmiljø, aktivt regionalt samarbeid med videre. Under hver
kritiske suksessfaktor finner vi hvilke måleindikatorer som skal
brukes.
Målekortet har videre kolonner for ”virkelig”, som viser status
i den perioden som er valgt, og ”mål”, som sier noe om
hvilket resultat kommunen ønsker. Utfra differansen mellom
disse, lyser det røde, gule og grønne knapper. Det lyser grønt
når resultatet er som ønsket. Det lyser gult når resultatet er
mellom ”ønsket” og ”godt nok”, og det lyser rødt når resultatet
ikke er ”godt nok”.

Trygghetsalarmer.
Trygghetsalarm er et tilbud til hjemmeboende i Molde kommune
som har ekstra behov for følelsen av trygghet i hjemmet og behov
for hurtig å komme i kontakt med hjemmetjenesten. Alarmutløseren
bæres som et smykke eller armbånd slik at bruker enkelt kan tilkalle
hjelp i en nødsituasjon. Det må søkes til det enkelte omsorgsdistrikt om å få innvilget trygghetsalarm. Trygghetsalarm kan leies av
Molde kommune eller kjøpes privat. Alle brukere blir knyttet opp til
brannstasjonen og må betale en månedlig tilknytningsavgift.

Formålet med målekortet er å gi en rask og god styringsinformasjon.
Balansert målstyring handler samlet sett om å måle om ressursene anvendes på en slik måte at de gir gode tjenester
til fornøyde brukere og innbyggere, samtidig som de ansatte
som utfører arbeidet er tilfredse og har lavt sykefravær. Det
må være en balanse mellom de nevnte fokusområdene for
å oppnå et godt resultat for tjenesteproduksjonen i Molde
kommune.

Kvalitetsdokumentasjon

Denne modulen er bygd opp i samsvar med de temaer som
kommunen har i sitt målekort. Disse er organisasjon, samfunn
og livskvalitet, brukere, medarbeidere og økonomi. Her dokumenteres det hvordan kommunen planlegger, dokumenterer,
organiserer, utøver og vedlikeholder sine tjenester i henhold
til gitte myndighetskrav og interne standarder. De dokumenter
som finnes i denne modulen, skal til enhver tid være oppdaterte og gjeldende noe som krever et kontinuerlig arbeid.

Avviks- og tiltaksrapportering

Avvik forteller om uønskede hendelser som avviker fra myndighetskrav eller kommunens egne standarder. Rapportering
av avvik og merknader gjøres i den hensikt at det skal føre
til forbedringer gjennom å sette inn tiltak som medfører at
uønskede hendelser ikke skal skje igjen. Flere ledere bruker
avviksrapportering som grunnlag for kontinuerlig forbedringsarbeid i sine enheter. Avvikene meldes elektronisk og behandles i linjen av de enkelte enheter.

Risikoanalyse

Molde kommune har heller ikke i 2009 tatt i bruk denne
modulen av kvalitetsstyringssystemet. Bakgrunnen for dette
er nødvendige økonomiske innsparingstiltak i løpet av året.

Kontaktinformasjon:
Servicetorget, Torget 2, 6413 Molde
Telefon:.71 11 10 00
E-post: postmottak@molde.kommune.no
En nærmere beskrivelse av tjenesten finnes på kommunens
hjemmeside: www.molde.kommune.no
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Kompetanseutvikling
I 2009 ble lederutviklingsprogrammet ”Veksthus for ledere”
avsluttet med de 4 siste samlingene. Programmet hadde sin
oppstart høsten 2007. Formålet med lederutviklingen har vært
å bidra til å:
1. Skape tydelighet på og aksept av oppgaver og roller.
2. Mestre utfordringene i lederrollen.
3. Arbeide med og utvikle egen faglig autoritet i lederrollen.
4. Øke ferdigheter i samarbeid på tvers av fag/profesjon/
tjenesteområde for å skape helhetlig tilbud til brukerne.
5. Øke kunnskapen om og forståelse for kompliserte
politiske, organisatoriske og følelsesmessige krefter som
utgjør organisasjonens indre liv i samspill med omverden.
6. Fokusere og trene på ferdigheter i å planlegge, implementere og lede større og mindre interne organisatoriske
prosesser som sikter mot utvikling og forandring.
7. Bidra til å etablere ledernettverk som læringsarenaer
for ledelsen.
8. Tilrettelegge for medvirkning og medledelse fra
medarbeiderne.
I evalueringen etter programmets avslutning, uttrykker deltagerne at mange av de oppsatte målene i programmet er nådd.
Lederutviklingen vil fortsette i 2010 hvor også mellomlederne
inkluderes. Utviklingsområder innen ledelse er foreslått av
rådmannens ledermøte etter at lederne har definert egne og
organisasjonens behov.
Dyktige ledere i alle ledd er svært viktig for at kommunen skal
kunne gi gode og riktige tjenester med en optimal ressursutnyttelse. Gode ledere er også viktig for å skape og vedlike2
holde
gode arbeidsmiljø som igjen kommer brukerne tilgode.
4
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Lærlingordningen i Molde kommune ble vedtatt i kommunestyret 21. juni 2007. I forbindelse med ”Kunnskapsløftet”, har
fagutdanningen i videregående skole endret seg en del. For
elevene innebærer dette blant annet at de må ha to år med
opplæring i bedrift etter to års skolegang for å kunne avlegge
fagprøve og få fagarbeiderstatus. Kommunen har behov for
mange nye fagarbeidere i årene som kommer og vil bidra til å
utdanne flere. Høsten 2008 ble det inngått 19 lærekontrakter i
ulike fag. Med det økende behovet for helsefagarbeidere, ble
det høsten 2009 inngått 10 nye lærekontrakter hvorav 8 var i
helsefagarbeiderfaget. Totalt har kommunen hatt 34 lærlinger
i 2009 hvorav 4 har bestått fagprøven. Det store kullet fra
2008 skal avlegge fagprøver i 2010. Opplæringskontoret for

lærlinger i Molde kommune har i 2009 hatt fokus på kompetanseheving blant instruktører og på å skape møtearenaer for
de som driver fagopplæring i enhetene. Det har også vært
fokus på sosiale tiltak for lærlingene, da det var mange som
ga tilbakemelding om at de følte behov for kontakt med andre
i samme situasjon. Resultatet har vært bedre informasjonsflyt
og kommunikasjon mellom opplæringskontor, lærlinger og
enheter. Med kommunens lærlingordning kan nye medarbeidere formes på en god måte noe som vil komme tjenester til
brukerne og gode arbeidsmiljø tilgode i fremtiden.

Strategisk blikk fremover

Dyktige ledere og medarbeidere er selvsagt satsingsområder
for Molde kommune. De ansatte trenger kompetansepåfyll,
da omgivelsene og krav til kommunene som tjenesteleverandør forandrer og utvikler seg. Ansatte skal bli hørt når de har
forslag til forbedringer og mer effektiv bruk av kommunens
ressurser. Med knappe ressurser blir kompetanseutviklingstiltak nå drevet kreativt og kostnadseffektivt. Kommunen skal
være en fremtidsrettet organisasjon med rett kompetanse til
riktige tjenester.

Medarbeiderundersøkelsen

Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres hvert annet år. Den
har ikke vært utført i 2009. Resultatet fra 2008 er imidlertid
gjenstand for kontinuerlig arbeid i den tro at mer tilfredse
medarbeidere yter bedre tjenester overfor brukerne. Tiltak for
forbedringer/vedlikehold beskrives i enhetenes tiltaksplaner.
Etter to undersøkelser i 2006 og 2008 ser det ut til at store
deler av organisasjonen er innforstått med hvordan det skal
arbeides systematisk med oppfølgingen for å få til forbedringer. Dette kan dokumenteres i en undersøkelse som ble gjort
våren 2009 blant ledere og tillitsvalgte/verneombud. Undersøkelsen hadde tilnærmet like spørsmål for de to gruppene.
Fra ulikt ståsted uttalte de seg om hvordan de oppfatter at
medarbeiderundersøkelsen blir fulgt opp i praksis.
Flere av besvarelsene gjenspeiler enhetenes tiltak i tiltaksplanene, men når det gjelder oppfattelse av konkret handling, er
det ikke helt samsvar mellom de to gruppene.
Arbeides det med resultat fra medarbeiderundersøkelsen 2008?
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På spørsmål om hva som vektlegges i dette arbeidet, er det
mange sammenfallende tema i begge gruppene innenfor alt
som har med arbeidsmiljø å gjøre. Men enkelte verneombud/
tillitsvalgte svarer at de ikke har fått informasjon om resultatet
fra undersøkelsen eller at den bare delvis er gjennomgått.

Involvering

Begge undersøkelsene viser at personalmøter og avdelingsmøter er mest brukt som arenaer for oppfølging av medarbeiderundersøkelsen, men det jobbes også på andre arenaer.
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Det er gitt tilbakemeldinger om hva det bør arbeides videre
med frem mot neste måling i 2010. Dette er et viktig materiale til bruk i den videre oppfølgingen.
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Det ser ut til at mange forstår hvordan det skal jobbes systematisk med oppfølging av medarbeiderundersøkelsen, og
noen får det også til i praksis. Men svarene viser at det er et
stykke veg å gå før alle har fått omsatt forståelsen til praktisk
virke. Det er derfor fortsatt nødvendig å ha fokus på hvordan
oppfølgingsarbeidet blir utført, og at hensikten alltid vil være å
sette organisasjonen bedre i stand til å levere gode tjenester
til brukerne.

Ledere
VO/TV
Avdelingsmøter
Personalmøter
Møter med tillitsvalgte
Møter med verneombud
Støtte fra pers. org.avd.
Annet
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Likestilling
Grunnlag

Kommunen har som arbeidsgiver en redegjøringsplikt over
den faktiske tilstanden når det gjelder likestillingen i virksomheten. I henhold til likestillingsloven §1a første og tredje
ledd, så er alle kommunene pliktig å jobbe aktivt, målrettet og
planmessig for likestilling mellom kjønnene innenfor virksomheten.

Ny indeks for likestilling

Statistisk Sentralbyrå utarbeider hvert år en likestillingsindeks.
Den forsøker å sammenfatte ulike mål på likestilling som viser
i hvilken grad kvinner og menn deltar i politikk, utdanning
og yrkesliv i den enkelte kommune. I 2009 er Molde kommune på en delt 46. plass blant landets 430 kommuner når
det gjelder likestilling. Tilsvarende tall i 2008 var en 36. plass.
Kommunen har et stykke igjen for å nå 2005-nivået hvor den
var rangert som nummer 5 i landet.

Om revidering av indeksen

MEDARBEIDERE

Den nye indeksen for kjønnslikestilling i kommunen innebærer en forbedring sammenlignet med den tidligere indeksen.
Ved å inkludere flere indikatorer, dekker indeksen nå flere
dimensjoner ved likestillingssituasjonen mellom kvinner og
menn i kommunene. Metoden er også mer presis. Hver kommune får en skår som varierer fra 0,0 (ingen likestilling) til 1,0
(full likestilling) på hver indikator. Dette slås sammen til en
samleskår, slik at man kan si noe om grad av likestilling i en
kommune. Det er altså ikke lenger en relativ indeks, slik som
den gamle indeksen.

kvinner og menn. Indeksen for kjønnslikestilling i kommunene
er således bare én av flere mulige måter å måle likestilling
på. En indeks er et samlemål som forenkler data og gjør det
lettere å sammenligne kommuner med hensyn til flere indikatorer. Hvilke indikatorer som inngår i indeksen, er avhengig
av hva vi har statistikk om. Også metoden man bruker for å
beregne indeksen vil påvirke resultatene.
Forskjellene mellom enkelte kommuner på indeksen kan være
svært liten. Kommunene grupperes i fire grupper, etter hvor
likestilte de er:
1 = den fjerdedelen med høyest skår (i 2009 gjelder dette 108
kommuner med en skår som varierer fra 0,696-0,776)
2 = den fjerdedelen med nest høyest skår (i 2009 gjelder
dette 109 kommuner med en skår som varierer fra
0,671-0,695)
3 = den fjerdedelen med nest lavest skår (i 2009 gjelder dette
107 kommuner med en skår som varierer fra 0,641-0,670)
4 = den fjerdedelen med lavest skår (i 2009 gjelder dette 106
kommuner med en skår som varierer fra 0,538-0,640)
Ut i fra tabellen ligger Molde kommune i øvre sjiktet blant
landets kommuner når det gjelder likestilling mellom menn og
kvinner. Den totale indeksen viser 0,717 på en skala fra 0 til 1.
Dette gir Molde kommune en delt 46. plass blant landets 430
kommuner.

Å lage en indeks for å måle kjønnslikestilling innebærer å ta
flere valg, både med tanke på innhold i indikatorene og hvordan disse skal settes sammen. Likestilling mellom kvinner og
menn kan belyses på ulike måter, og ved hjelp av ulike statistikker. Det er en kompleks virkelighet som skal beskrives, og
statistikk har noen iboende begrensninger. Noen kjønnsforskjeller kan være relevante for å beskrive likestilling mellom

Tabellen viser hvor stor grad av likestilling det er mellom kjønnene i intervallet 0 til 1, der 1 er full likestilling og 0 er ingen likestilling
2
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Grad av kjønnsbalansert
utdanningsprogram i 2008

Andel kvinnelige ledere
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Grad av kjønnsbalanse i
privat sektor i 2008
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Utdanningsnivå blant kvinner
og menn i 2008

Kvinneandel kommunestyrerepresentanter

0

Andel barn 1-5 år i
barnehage i 2008
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Hovedindeksen består av 12 delindekser som hver for seg
representerer en del av totalen. Dette er:
-

Andel barn 1-5 år i barnehage i 2008
Kvinneandel kommunestyrerepresentanter
Utdanningsnivå blant kvinner og menn i 2008
Deltakelse i arbeidsstyrken, kvinner og menn 20-66 år i 2008
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner og menn i 2008
Andel sysselsatte i deltid, kvinner og menn, 20-66 år i 2008
Andel fedre i 2005 og 2006 med fedrekvote eller mer
Grad av kjønnsbalansert næringsstruktur i 2008
Grad av kjønnsbalanse i offentlig forvaltning i 2008
Grad av kjønnsbalanse i privat sektor i 2008
Andel kvinnelige ledere i 2008
Grad av kjønnsbalansert utdanningsprogram i 2008

I det etterfølgende avgrenses gjennomgangen til å se nærmere på seks av disse delindeksene som er de mest vesentlige i forhold til det totale resultatet.
Molde kommunes andel av barn fra 1-5 år i barnehage gir
kommunen høy skår på indeksen med hele 0,948. Med en så
stor andel av barn i barnehage, så kan det indikere at antall
ufrivillige hjemmeværende mødre er lavt. Det må tas i betraktning at noen mødre frivillig velger å være lengre hjemme i
fødselspermisjon enn de lovpålagte ukene.

Tre andre viktige indekser for graden av likestilling, er forskjellen mellom kvinner og menn når det gjelder deltagelse
i arbeidsstyrken, lønn og deltidsarbeid. Her skårer Molde
kommune henholdsvis. 0,927, 0,680 og 0,388. Fordelingen
mellom kvinner og menn er forholdsvis lik når det gjelder
deltagelse i arbeidsstyrken. Differansen mellom reelt tall og
full likhet ligger trolig i at flere kvinner ønsker å være hjemmeværende eller jobbe i en lavere stillingsprosent for å ha tid til
hjemmeværende barn. Andelen sysselsatte som jobber deltid
viser en veldig lav skår med 0,388. Dette viser at Molde kommune, som mange andre av landets kommuner, har en stor
andel deltidsansatte i sin arbeidsstyrke. Det er enda slik at det
er flest kvinner som jobber deltid, og da gjerne innenfor myke
yrker som pleie- og omsorgsektoren og barnehage.
Forskjellen mellom kvinner og menn med hensyn til lønn,
gir kommunen en skår på 0,680 (av en topp på 1,000 i SSBs
likestillingsindeks).
Gjennomsnittlig årslønn for kvinner og menn (100 pst. stilling)
Kvinner
Menn
Gjennomsnittsårslønn

2007
313 000
345 000
320 000

2008
335 000
371 500
342 000

2009
349 000
380 000
355 000

I 2008 hadde kvinner en gjennomsnittlig årslønn i Molde
kommune på kr. 335.000,-. I 2009 hadde de kr. 349.000,-, noe
som gir en prosentvis økning på 4,2 pst. Menn hadde i det
samme tidsrommet en økning på 2,3 pst., fra kr. 371.500,- til

Ledere i Molde kommune - antall og gjennomsnitt årslønn 2009
Antall
Gjennomsnittsårslønn

Menn
15
609 000

Kvinner
26
550 000

Alle
41
571 000

Molde kommune har totalt 41 ledere i sin organisasjon. Dette
fordeler seg på 1 rådmann, 4 avdelingssjefer og 36 resultatenhetsledere. Av disse er 26 kvinner og 15 menn, noe som
tilsvarer en kvinneandel på 63,4 pst. Tabellen over viser gjennomsnittlig årslønn samlet og for alle ledere i kommunen.
Gjennomsnittlig årslønn for alle ledere er kr. 571.000,-, hvor
menn har kr. 609.000,- og kvinner kr. 550.000,-. Forskjellen
mellom menn og kvinner når det gjelder gjennomsnittlig årslønn er relativt stor og en av forklaringene på dette er at rådmannsnivået i kommunen består av 3 menn. Disse stillingene
er kommunenes høyest betalte og påvirker derfor statistikken.
Grad av kjønnsbalanse i offentlig sektor er også et interessant område å fokusere på. I 2009 var 80,1 pst. av de ansatte
i Molde kommune kvinner. Innenfor pleie og omsorg og
barnehage er andelen enda høyere, og er med på å dra gjennomsnittet for kommunen opp. Kommunen ønsker å oppnå
bedre balanse mellom kjønnene i stillinger der det ene kjønn
er underrepresentert.

”Uønsket deltid”

Arbeidet med tiltaket ”uønsket deltid” er en viktig del av
arbeidet for bedre likestilling. I dag arbeider 37,9 pst. av kommunens ansatte fulltid, mot 62,1 pst. i deltid. Tradisjonelle
kvinneyrker i kommunesektoren har svært høy andel av deltidsstillinger. På likestillingsindeksen skårer Molde kommune
lavt med bare 0,388. Dette er ingen ideell situasjon hverken
for arbeidstaker eller arbeidsgiver. På landsbasis viser tallene
at 44,0 pst. av norske kvinner jobber deltid. Halvparten av
disse jobber i helsesektoren. Flere målinger viser imidlertid at
bortimot 150.000 kvinner jobber uønsket deltid noe som betyr
at de har mindre avtalt arbeidstid enn ønsket. Mange blir gående å ”jage” vakter for å oppnå ønsket inntekt. Konsekvensene kan være en uønsket stressfølelse som igjen kan føre til
sykdom. I tillegg plasseres deltidsansatte ofte på sidelinjen i
forhold til faglig utvikling. Det er gjerne de med fulle stillinger
som blir prioritert og som har tid og ressurser til å oppdatere
seg faglig.
Uønsket deltidsarbeid er uforutsigbart. Verken fritid eller arbeidstid kan planlegges, arbeidstiden er ubekvem, de arbeidssøkende må ofte forholde seg til flere arbeidssteder og de må
gjerne ta til takke med en liten reststilling. Enkelte arbeider
mer enn de ønsker, og tør ikke å si nei når de blir bedt om å
jobbe ekstra fordi de ønsker å ha et fortrinn når faste stillinger
lyses ut. Dette kan få konsekvenser både for arbeidstaker
og arbeidsgiver både med tanke på sykefravær, økonomi og
fremtidig rekruttering. Molde kommune jobber kontinuerlig for
å redusere ”uønsket” deltid til et minimum ved kartlegging og
tett dialog med de ansatte.
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Når det gjelder utdanningsnivået mellom kvinner og menn så
skårer Molde kommune også her forholdsvis høyt. En skår på
0,859 for 2008 indikerer at nivået på kvinner og menn med
høyere utdanning er noen lunde jevnt. Ut ifra sentrale statistikker er det kvinnene som dominerer når det gjelder graden
av høyere utdanning. Det kan trekkes sammenhenger med
forrige punkt som viste at kommunen hadde en stor andel av
barn mellom 1-5 år i barnehage. Noe av denne økningen skyldes at det er flere kvinner som tar høyere utdanning nå en før.
Det fullføres flere utdanninger ved universitet og høgskoler
enn tidligere, og det er flest kvinner som fullfører påbegynte
utdanninger.

kr. 380.000,- Selv om kvinner i dette tidsrommet hadde en
gjennomsnittlig prosentvis høyere vekst enn menn, så er det
menn som fortsatt har den høyeste gjennomsnittslønnen av
kjønnene. I 2009 hadde menn i gjennomsnitt kr. 31.000,- mer i
lønn, noe som utgjør 8,9 pst.
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Tabellen nedenfor viser at det er kvinnene som dominerer
bildet i forhold til redusert arbeidstid. Av alle kvinnene som arbeider i kommunen arbeider 80,1 pst deltid, dvs. av de 1.525
kvinnelige arbeidstakerne, er det 1.221 som arbeider deltid.
Spesielt mange ligger i intervallet 60,0 til 99,0 pst. stilling,
og mange av disse ønsker seg 100,0 pst. stilling.
Fordeling menn og kvinner etter gitt stillingsbrøk og andel ansatte som arbeider
innenfor denne brøken i Molde kommune i 2009
Stillingsbrøk
1-29 %
30-59 %
60-99 %
100 %
Total

Menn
26,4 %
14,0 %
9,7 %
27,5 %
19,9 %

Kvinner
73,6 %
86,0 %
90,3 %
72,5 %
80,1 %

Andel av ansatte
14,6 %
23,4 %
24,0 %
38,0 %
100,0 %

1,5 pst. høyere gjennomsnittslønn enn menn. I 2009 er dette
redusert med 0,1 pst. til 1,4 pst.

Likestilling i et samfunnsperspektiv

Molde kommune har i mange år jobbet hardt og målrettet
for at kvinner og menn i kommunen skal føle seg likeverdig
behandlet. Dette handler ikke bare om kroner og øre, men
et helhetlig perspektiv der menn og kvinner kan utføre sitt
daglige virke i kommunen på like premisser og under like
forutsetninger. Likestilling er og blir en menneskerettssak,
en demokratiutfordring og et ressursspørsmål. Begge kjønn
vinner i det lange løp på bedre likestilling også i et større samfunnsperspektiv. Samfunnet er avhengig av å ta i bruk evner
og interesser hos begge kjønn. Et slikt fokus vil sannsynligvis
være med å styrke kommunens konkurranseevne både på
kort og lang sikt.

Avlønning sett i forhold til fagområder og kjønn

Områdene administrasjon (uten lærlinger), oppvekst (skole
og barnehage), pleie og omsorg og teknisk inklusiv kultur
viser store ulikheter mellom kvinner og menn både når det
gjelder hvilken fagområder de jobber i og hvilken lønn de har.
Statistikken fra 2008 viste at gapet mellom kvinner og menn i
forhold til avlønning var redusert. I 2009 ser det ut til at dette
gapet er ytterligere redusert.
Under området for administrasjon har kvinnene hatt en nominell vekst som er 6,3 pst. høyere enn menn i perioden 2007-

ADMINISTRASJON
Andel i pst.
Gjennomsnitt årslønn
OPPVEKST (skole og barnehage)
Andel i pst.
Gjennomsnitt årslønn
PLEIE OG OMSORG
Andel i pst.
Gjennomsnitt årslønn
TEKNISK INKL. KULTUR
Andel i pst.
Gjennomsnitt
årslønn
2

Innhold

MEDARBEIDERE

Andel i pst. og gjennomsnittslønn for menn og kvinner som jobber innenfor utvalgte områder i perioden fra 2007 til 2009 (eksklusiv lærlinger).

4
6
7
10
13
15

Introduksjon
ordførerens kommentar
Politikerkart
Rådmannens kommentar
organisasjonskartet
Konsern kart
organisasjon

2007

Kvinner
2008

2009

2007

Menn
2008

69,1 %
343 300

69,3 %
372 100

65,8 %
393 000

30,9 %
429 800

30,7 %
474 800

34,3 %
465 000

14,5 %

8,2 %

6,3 %

83,0 %
320 000

83,7 %
335 900

83,9 %
352 000

17,0 %
369 700

16,3 %
382 200

16,1 %
378 000

10,0 %

2,2 %

7,8 %

87,5 %
304 600

87,8 %
329 800

87,0 %
342 000

12,5 %
321 900

12,2 %
351 000

13,0 %
367 000

12,3 %

14,0 %

-1,7 %

35,9 %
326 000

35,5 %
352 500

40,3 %
369 000

64,1 %
319 000

64,5 %
347 200

59,7 %
364 000

13,2 %

14,1 %

-0,9 %

2009. Allikevel tjener menn 18,3 pst. mer enn kvinner i 2009.
Til sammenligning var tilsvarende tall for 2008 på 27,6 pst.
20
Noe
av denne forskjellen skyldes nok at rådmannsnivået, som
er kommunens
høyeste betalte stillinger, består av 3 menn.
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Under området for oppvekst er det også en markant forskjell
35
mellom
kvinner og menn i perioden fra 2007 til 2009. Kvinner
har her hatt en nominell vekst som er 7,8 pst. høyere enn
37
menn
i samme periode. I 2009 er det fortsatt menn som har
den høyeste gjennomsnittslønnen med 7,4 pst. Tilsvarende
tall 56for 2008 var 13,8 pst. Dette tilsvarer en utjevning på 6,4 pst.
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For pleie og omsorg har menn i perioden 2007-2009, hatt
en gjennomsnittlig lønnsøkning som er 1,7 pst. høyere enn
kvinner. Fortsatt er det menn som tjener mest også i denne
sektoren med en gjennomsnittslønn som er 7,3 pst. høyere
enn kvinner. I 2008 var tilsvarende tall 6,4 pst. noe som tilsvarer
en økning på kr. 3.800,- fra 2008 til 2009.
Området teknisk inklusiv kultur er som i 2008 området hvor
kvinner har høyere gjennomsnittslønn enn menn. Her har
menn hatt en høyere lønnsvekst enn kvinner i perioden 20072009 med på 0,9 pst. I 2008 hadde kvinner innenfor området

2009

%-vis utvikling 2007-2009
%-vis
Kvinner
Menn
differanse

Likestilling sett i forhold til tilrettelegging for ansatte med
spesielle behov og ansatte uten norsk bakgrunn.

Molde kommune vil være en kommune som jobber målrettet for at personer med behov for tilrettelagt arbeidsplass og
personer uten norsk bakgrunn skal føle at de blir ivaretatt på
lik linje med andre ansatte. Målet er å tilrettelegge arbeidssituasjonen slik at ansatte med behov for ekstra tilrettelegging
og personer fra andre land, møter så få hinder som mulig.
Antall ansatte uten norsk bakgrunn i perioden 2007 til 2009
Avdelinger og resultatenheter
Stabsavdelinger
Resultatenheter
Kommunale foretak
Sum antall ansatte

2007
61
61

2008
1
90
91

2009
2
93
6
101

Tabellen viser økning antall ansatte fordelt på tre hovedområder i kommunen i
perioden 2007 til 2009.

I 2007 var 61 personer uten norsk bakgrunn ansatt i Molde
kommune. I 2009 er dette tallet økt til 99 personer, noe som
utgjør 5,2 pst. av alle ansatte i kommunen. Økning i perioden
fra 2008 til 2009 på 9 årsverk, utgjør en økning på 9,1 pst. Ved
stadig økende arbeidsinnvandring og mottak av flyktninger
antas dette tallet å øke i tiden fremover. På landsbasis viser
tall at blant kommuner og fylkeskommuner i henholdsvis 2007
og 2008, så var andelen av ansatte uten norsk bakgrunn på
8,6 pst. og 9,5 pst. Molde kommunes andel på 5,2 pst. i 2009,
tatt i betraktningen at de fleste sysselsatte uten norsk bakgrunn bor og jobber i og rundt de store bykommunene i Norge
er kanskje ikke er så lav. Molde kommune jobber kontinuerlig
for at alle personer som er eller blir ansatt i kommunen har
like arbeidsvilkår og ikke forskjellsbehandles på grunnlag av
kjønn, religion, legning eller etnisk tilhørighet.
Antall ansatte med tilrettelegging i perioden 2007 til 2009
Avdelinger og resultatenheter
Stabsavdelinger
Resultatenheter
Kommunale foretak
Sum antall ansatte

2007
1
18
19

2008
3
19
22

2009
10
10

Tabellen viser antall ansatte fordelt på tre hovedområder i kommunen i perioden
2007 til 2009.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Molde kommunes HMS-system er revidert i 2009 og skal
fullimplementeres i 2010. Høsten 2009 ble det ansatt en egen
HMS-koordinator i 50 pst. stilling.
”Rettesnora” er kommunens kvalitetsdokumentasjonssystem
og er svært sentralt i HMS-arbeidet. Her oppdateres aktuelle
prosedyrer, regler og retningslinjer med mere. I tillegg har
kommunen et avviksrapporteringssystem som alle ansatte skal
benytte ved uforutsette hendelser på arbeidsplassen så som
ulykker, brudd på prosedyrer med mere.

Bedriftshelsetjenesten

Molde kommune har hatt Molde bedriftshelsetjeneste som
leverandør av helsetjenester frem til utgangen av 2009. Fra
1. januar 2010 iverksettes en ny forskrift om bedriftshelsetjeneste. De fleste yrkesgrupper omfattes nå av lovgivingen og
tjenesten må utvides vesentlig. Kommunen vil inkludere alle
yrkesgrupper i ordningen og på denne måten sikre at alle ansattes arbeidsmiljø blir ivaretatt. Helseundersøkelser av særskilte
grupper så som nattarbeidere og røykdykkere vil fortsette med
samme innhold og intervall som tidligere. Nye yrkesgrupper
som omfattes av lovgivningen er ikke pålagt jevnlige helseundersøkelser eller andre spesifikke tiltak. Formen for tilslutning
til bedriftshelsetjenesten skal vurderes ut ifra den helserisiko
arbeidsmiljøet påfører de ansatte på den enkelte arbeidsplass.
Enhetens arbeidsmiljøutvalg får en sentral rolle i arbeidet med å
kartlegge enhetens behov og iverksette tiltak.

Hovedverneombud

Hovedverneombudets viktigste oppgave er å være talerør for
arbeidstakerne i verne- og arbeidsmiljøspørsmål. I 2009 har
ombudet gjennomført flere verneområdebesøk. Verneombudene og lederne er flinke til å ta kontakt med hovedverneombudet. Nå når alle verneombudene har tilgang til e-post,
besvares mange spørsmål kjapt. I 2009 har det vært arrangert
to verneombudssamlinger med en på våren og en på høsten.
På begge samlingene var jobbnærvær tema. Vårsamlingen gav
mange ulike svar på hva som kan være årsaken til sykefravær
og hva som kan hindre sykefravær. Temaet på høsten var hva
som kan øke jobbnærværet.
Hovedverneombudet var med som veileder i ”Medarbeiderskap” frem til det ble avsluttet i april. Da gikk ombudet tilbake
til lærerjobben i 40 pst. stilling.
For å forebygge sykefravær, har hovedverneombudet gjennomført nakketrim for de ansatte på rådhuset, Storgata 31,
Godtfred Lies plass 4, Skattens Hus, biblioteket, Servicetorget
og NAV.
Molde kommune har fokus på bedriftsidretten. I 2009 har
hovedverneombudet vært leder i styret med ansvar for dans
og aerobic.
Hovedverneombudet sitter som fast medlem av hovedarbeidsmiljøutvalget og IA-utvalget. Ellers deltok hovedverneombudet
på flere av rådmannens ledermøter.
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I 2008 hadde kommunen 22 personer i kommunen som
hadde behov for tilrettelagt arbeidsplass og/eller arbeidsoppgaver på grunn av ulike funksjonshemninger. I 2009 er tallet
redusert til 10 personer. Årsaken til dette kan være at ansatte
med tilrettelegging ikke lengre har dette behovet eller at de
har sluttet sitt arbeidsforhold i kommunen. Molde kommune
jobber kontinuerlig for at de som allerede er ansatt blir tatt
vare på og fulgt opp, samtidig med at eventuelle nye ansatte
skal komme til en arbeidsplass der forholdene er tilrettelagt.

På grunn av utvidelsen av ordningen med tilhørende kostnadsøkning, ble tjenesten lyst ut på anbud høsten 2009. Tre
leverandører leverte tilbud. Leverandør ble valgt i februar 2010
og samarbeidet er startet opp.
Da Molde kommune har som mål å redusere sykefraværet, blir
også kommunens bedriftshelsetjeneste en svært viktig ressurs
i dette arbeidet. Lavere sykefravær vil redusere kostnader og
behovet for andre ressurser samt gi bedre kvalitet og rett fokus
på kommunens tjenesteleveranser.

Nettverket for hovedverneombudene i Møre og Romsdal
fortsatte i 2009. Hovedverneombudet i Molde fungerte som
koordinator for Romsdal. Det ble gjennomført to samlinger for
Romsdal med en på høsten og en på våren. Det ble også gjennomført en samling for hele Møre og Romsdal med kursing i
”Konfliktløsing og konstruktiv kommunikasjon”. Slike samlinger gjør at det bygges nettverk som kan benyttes ved behov.
I november ble hovedverneombudet i Molde kommune utpekt
til å være med i Utdanningsforbundets fylkesarbeidsmiljøutvalg. De hadde et ønske om å knytte til seg et hovedverneombudet fra en større kommune. I denne forbindelse fikk
hovedverneombudet delta på Utdanningsforbundets arbeidsmiljøkonferanse i Oslo. Konferansen gikk over to dager og gav
deltagerne stort utbytte. Hovedverneombudet fikk også delta
på arbeidsmiljøkonferansen som gikk over to dager i Molde.
Ellers har hovedverneombudet hatt regelmessige møter med
personalsjefen i kommunen høsten 2009 i forbindelse med
revidering av Molde kommunes HMS-system.

35

Dagsenter.demens
Dagsenter
Dette er et spesielt tilrettelagt dagtilbud for hjemmeboende
personer med demens. Tilbudet gir også nødvendig avlastning for
pårørende. Aktiviteter som tilbys er trim, sang, musikk, avisgruppe,
turgruppe, baking og felles måltider. Et dagsentertilbud til personer
med demens kan også bidra til å utsette innleggelse på institusjon.
Det er dagsentertilbud på Råkhaugen, Kleive og Skåla omsorgssenter og det sørges for transport til og fra eget hjem.

Tillitsvalgte

Partene i kommunal sektor er enige om at et godt samarbeid
mellom arbeidsgiver og de ansatte og deres organisasjoner
er en forutsetning for å kunne gi tjenester av høy kvalitet og
å skape trygge arbeidsplasser preget av godt arbeidsmiljø og
meningsfylt arbeid. Evnen til åpen dialog og vilje fra begge
parter vil i stor grad være avgjørende for om en lykkes i å bidra
med å utvikle en omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommunesektor til beste for innbyggerne.
I Molde kommune er det tillitsvalgt/kontaktperson fra 18 ulike
arbeidstakerorganisasjoner. Seks av de hovedtillitsvalgte er
frikjøpt i hele eller deler av sin stilling.
Noen enheter involverer tillitsvalgte mer bevisst enn andre,
men en ser at stadig flere ser nytten av et nært og godt samarbeid. Flere hovedtillitsvalgte har god beskrivelse av aktivitet
og utfordringer i egne årsmeldinger. I de aller fleste sammenhenger opplever de tillitsvalgte Molde kommune som en god
samarbeidspartner og arbeidsgiver. Hovedtillitsvalgte bistår
plasstillitsvalgt med råd, hjelp og opplæring og tar stort ansvar
for brobygging og konfliktløsing ved å se muligheter som ivaretar alle parter. De bidrar også aktivt i flere arbeidskrevende
prosjektgrupper og er på den måten med på å videreutvikle
Molde kommune som tjenesteyter og arbeidsgiver.
ROSE - filosofien (Respekt – Omsorg – Samarbeid = Effektivitet) skal være med på å prege og videreutvikle arbeidsmiljøet
og arbeidsgiverpolitikken i kommunen, og skal være førende i
måten ledelse utøves. Rosefilosofien består ikke av seg selv
og må derfor ha næring og påfyll for å forbli og utvikle seg i
arbeidsmiljøet. Til det kreves innsats fra alle parter.

Innhold

Kvalitetskommuneprogrammet er et trepartssamarbeid
mellom Staten, KS og fagorganisasjonene og har som mål å
høyne kvaliteten på tjenestene vi utfører for brukerne. Synliggjøring av prosjektene med de gode eksemplene som kommer både brukere og ansatte til gode, er med på å motivere
og inspirere. Erfaringene viser at trepartssamarbeid nytter.
Forankring blir sterkere, tjenestene blir bedre og trivselen
øker. Prosjektperioden er foreløpig forlenget ut første halvdel
av 2010.

Kontaktinformasjon:
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Rekrutteringsbehov og det å være en attraktiv lærebedrift
gjorde at organisasjoner i samarbeid med arbeidsgiver satte
fokus på å få til ei god lærlingordning i kommunen. Det har i
2009 vært et nært samarbeid med lærlingkoordinatoren i
kommunen og aktiv deltagelse i tiltak for gruppen.

Strategisk blikk fremover

Som utfordringer framover vil de hovedtillitsvalgte spesielt
påpeke følgende:
• Fokus på nærvær og gode helsebringende arbeidsmiljø.
• Levere tjenester av best mulig kvalitet med de økonomiske
og menneskelige ressurser som er tilgjengelig.
• Hvordan beholde og utvikle kommunens medarbeidere og
hvordan rekruttere nye.

Seniorpolitikk

Kommunens seniorpolitikk med forskjellige tiltak gjeldende
fra 2005, ble evaluert og revidert i 2009. Det ble vedtatt å
forlenge tiltakene med små justeringer fram til og med 2010.
I 2009 var det 39 ansatte i Molde kommune som fylte 62 år
og 11 av disse er ikke med i ordningen med seniortiltak (9
lærere og 2 som ikke fyller vilkårene). Det ble gitt tilbud til 25
arbeidstakere om mulighet til å inngå senioravtale fra fylte 62
år. Det ble inngått 23 nye senioravtaler (resterende 2 søker
uførepensjon), samtidig som ansatte har forlenget allerede
inngåtte avtaler.
Antall ansatte som går av med avtalefestet pensjon (AFP),
har gått radikalt ned i 2009. Vi antar seniorsamtalen som skal
gis den enkelte fra 58 år samt fokus fra media vedrørende
seniorene som ressurs i form av kompetanse og erfaring, nå
har begynt å gi resultat.

Antall ansatte som gikk av med pensjon i 2009:
Mann Kvinne Totalt
2
2
2
5
7
3
3

Pensjon ved 67 år
Pensjon mellom 65 og 67 år (herav 3 lærere)
Pensjon mellom 63 og 65 år (herav 1 lærer)

Hjelpemiddel-.
forvaltningen
Hjelpemidler er ofte en viktig og
nødvendig forutsetning for at
personer med funksjonsnedsettelser skal blir mer
selvhjulpne og i stand til
å bli boende hjemme.
Hjelpemiddelforvaltningen
har ansvar for mottak,
utlevering, montering og
tilpasning av hjelpemidler.
Eksempel på hjelpemidler
som formidles kan være
senger, utstyr til dusjing,
rullestoler, gåstoler med
mere.

Ut over det å beholde kompetanse, erfaringer og tiltrengt arbeidskraft, har også Molde kommune et betydelig økonomisk
incentiv for å redusere antall ansatte som går av med AFP.
Eksempelvis koster en arbeidstaker som går av men AFP-pensjon ved 62 års alder kommunen rundt kr. 600.000,-. Ansatte
tilknyttet Statens Pensjonskasse har en annen finansieringsmodell i sin pensjonsordning som økonomisk ikke berører
Molde kommune på samme måte.

Antall som har gått av med AFP

2007
12

2008
19

2009
6

Kontaktinformasjon:
Kommunens hjelpemiddellager og mottakssentral har tilholdssted
på Råkhaugen omsorgssenter. Bruk av ordningen formidles via
hjemmetjenesten i det enkelte omsorgsdistrikt.
Servicetorget, Torget 2, 6413 Molde
Telefon:.71 11 10 00
E-post: postmottak@molde.kommune.no
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AVDELING/RESULTATENHET
Drifts- og forvaltningsavd. inkl. rådmannen
Plan- og utviklingsavdelingen
Personal- og organisasjonsavdelingen
Økonomiavdelingen
Molde asylmottak
Informasjons- og serviceavdelingen
Kvam skole
Sellanrå skole
Langmyra skole
Nordbyen skole
Kviltorp skole
Kleive skole
Bolsøya skole
Vågsetra barne- og ungdomsskole
Sekken oppvekstsenter
Bekkevoll ungdomsskole
Bergmo ungdomsskole
Skjevik barne- og ungdomsskole
Molde voksenopplæringssenter
Hauglegda, Berg, Øvre Bergmo barnehager
Hatlelia barnehage, Barnas Hus
Kvam, St. Sunniva barnehager
Kleive, Hjelset og Skogstua barnehager
Kviltorp og Langmyra barnehager
Lillekollen barnehage
Helsetjenesten
Barne- og familietjenesten
Sosialtjenesten NAV Molde
Ressurstjenesten
Glomstua omsorgssenter (Råkhaugen)
Kirkebakken omsorgssenter
Bergmo omsorgssenter
Røbekk omsorgssenter
Kleive omsorgssenter
Skåla omsorgssenter
Tiltak funksjonshemmede
Brann- og redningstjenesten
Byggesak og geodata
Molde bydrift
Kulturtjenesten
2
Kulturskolen
4
6
7
Totalt
10

Innhold

MEDARBEIDERE

Sykefravær

13
15
20

Introduksjon
ordførerens kommentar
Politikerkart
Rådmannens kommentar
organisasjonskartet
Konsern kart
organisasjon

2007
2,5 %
5,8 %
6,3 %
8,6 %

2008
3,1 %
4,6 %
4,5 %
3,5 %

6,8 %
11,8 %
12,5 %
6,2 %
10,5 %
11,7 %
8,3 %
8,3 %
16,9 %
9,0 %
6,1 %
3,9 %
5,8 %

11,7 %
9,4 %
10,2 %
7,9 %
8,2 %
11,6 %
19,2 %
5,3 %
6,5 %
8,3 %
7,9 %
7,3 %
12,9 %
14,7 %
9,2 %
16,3 %
16,4 %

10,3 %
10,2 %
13,1 %
15,2 %
7,7 %
2,4 %
4,7 %
9,2 %
15,0 %
10,0 %
5,2 %
5,2 %
6,1 %
8,3 %
9,3 %
17,2 %
13,2 %

5,4 %
9,5 %

4,4 %
10,2 %

11,2 %
5,6 %
8,2 %

15,8 %
10,6 %
12,8 %
7,1 %
15,9 %
10,5 %
15,0 %
4,0 %
14,4 %
5,0 %
6,6 %

12,4 %
11,0 %
14,9 %
8,4 %
13,5 %
8,7 %
12,5 %
3,2 %
5,2 %
3,7 %
6,4 %
4,8 %
9,8 %

14,5 %
13,3 %
13,7 %
10,1 %
9,8 %
5,8 %
13,2 %
4,0 %
14,6 %
5,9 %
6,1 %
5,5 %
9,9 %

10,0 %

2009
5,6 %
7,7 %
7,8 %
4,3 %
6,2 %
9,7 %
8,2 %
9,5 %
10,8 %
10,4 %
8,9 %
11,6 %
6,4 %
11,5 %
12,5 %
11,2 %
4,6 %
4,0 %
8,9 %
16,0 %
12,1 %
7,0 %
20,4 %
17,4 %
13,3 %
5,2 %
9,2 %
12,6 %
10,0 %
11,9 %
14,9 %
11,8 %
12,4 %
14,8 %
7,6 %
14,3 %
4,1 %
3,3 %
7,9 %
9,5 %
6,6 %
10,5 %
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Sykefraværet
i Molde kommune var i 2009 på 10,5 pst. noe
24
som
er
høyere
enn i 2008 (9,8 pst.). Det var sykefraværet i
28
1. kvartal 2009 (11,4 pst.) som er grunnen til at det gjennom35
snittlige
sykefraværet blir høyere i 2009 enn i 2008.
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Lederne
i Molde kommune jobber aktivt med oppfølging av
37
sine sykemeldte og rapporterer nå fraværet kvartalsvis gjennom
BMS-systemet og angir de tiltak som gjennomføres for å
56
øke80 nærværet. Tilbakemeldingene gjennom BMS rapporteres
videre i egen sak til hovedarbeidsmiljøutvalget og politiske
utvalg. Drifts- og forvaltningsstyret er utvalget som dybdebehandler sykefraværet. Personal- og organisasjonssjefen har
månedlige møter med frikjøpte hovedtillitsvalgte og hovedverneombud, der sykefraværet også er tema.
Gjennom Kvalitetskommuneprogrammet er det informasjonsutveksling og samarbeid med folkevalgte og tillitsvalgte om
arbeidet med å redusere sykefraværet.
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2006
9,9 %
2,1 %
9,0 %
3,9 %

Korttidsfraværet har vært stabilt de siste årene og i 2008
og 2009 var dette på 2,7 pst. I forbindelse med utbruddet
av svineinfluensaen (pandemien) høsten 2009, var det en
spesiell fokus på hygiene. Denne fokusen vil uavhengig av

pandemien fortsette også i 2010. Strategien videre er å jobbe
strategisk forebyggende med sykefraværet gjennom hver
enhets arbeidsmiljøutvalg (AMU) og ha en enda tettere oppfølging av de langtidssykemeldte. I 2010 vil Molde kommune
ha ny tjenesteleverandør på bedriftshelsetjeneste og det er
forventninger knyttet til at dette også skal ha virkning i forhold
til forebygging av sykefravær og lavere langtidsfravær.
Personal- og organisasjonsavdelingen har et godt samarbeid
med NAV Molde gjennom forumet for inkluderende arbeidsliv
(IA-forumet) med oppfølging på planlagte møtedager to ganger i måneden der også lege er invitert til å delta. Bare en liten
del av fraværet knyttes til arbeidsrelaterte forhold, men aktivisering av hver enhets arbeidsmiljøutvalg bør gi mer kunnskap
om og bedre grunnlag for planlegging av forebyggende tiltak i
forhold til denne typen fravær.
Ved å øke nærværet i Molde kommune, forventes kvaliteten
på tjenestene til brukerne å bli bedre. Det vil også ha en positiv innvirkning på ressursutnyttelsen i Molde kommune.

Kvalitetskommuneprogrammet

Molde kommune deltar i Kvalitetskommuneprogrammet.
Programmet er kommet i gang etter initiativ fra Kommunal- og
regionaldepartementet og styres gjennom et sentralt sekretariat i KS. Hovedmålet med programmet er at brukere av
kommunale tjenester skal merke forbedring i det kommunale
tjenestetilbudet gjennom direkte kontakt mellom medarbeider
og innbygger. I tillegg er det et særskilt mål å øke nærværet
(redusere sykefraværet). Ulike prosjekter skal løses gjennom
en konstruktiv samhandling mellom de folkevalgte, de ansatte
og ledelsen eller det såkalte trepartssamarbeidet.
Programmet er rettet mot pleie- og omsorgsområdet (pleie og
omsorg og tiltak funksjonshemmede) og mot oppvekst (skole
og barnehage). Disse områdene har den største kontakten
mot brukerne og i mange tilfeller et lavt nærvær. Programmet
har pågått siden våren 2007 og skal vare frem til sommeren
2010. Til sammen 8 prosjekt er i gangsatt i Molde kommune
hvor kvalitetsforbedring på tjenestene har sentralt fokus. Flere
av prosjektene har i tillegg til kvalitet også fokus på nærværsarbeid. Det er også etablert et eget nærværsprosjekt. I det
etterfølgende er det gitt en kort oppsummering av de enkelte
prosjektene. Mer utfyllende orientering er gitt på kommunens
internettsider. For hvert av prosjektene er det blant annet
utarbeidd en detaljert årsmelding for 2009.

Overformynderiet
I løpet av livet kan vi alle få behov for hjelp til å styre våre
økonomiske verdier. Overformynderiet (eget forvaltningsorgan)
sin hovedoppgave er å forvalte midlene til voksne
med hjelpeverge og mindreåriges midler
over en viss beløpsgrense.
Overformynderiet fører i denne
sammenheng tilsyn med verger
og hjelpeverger. Kommuneadvokaten er fast formann
i Molde overformynderi.

Prosjektene relatert til pleie og omsorg og skole ble ferdigstilt
i 2009. Prosjektene ved de øvrige enhetene vil sannsynligvis
bli videreført. Som grunnlag for å kunne måle resultat, ble det
i 2009 gjennomført bruker- og medarbeiderundersøkelser for
noen prosjekt. Resterende undersøkelser blir gjennomført vinteren 2010. Det er i løpet av året holdt en midtveissamling for
alle deltakerne i prosjektene i Molde kommune. Til sammen
150 personer deltok. For ellers å kunne spre opplysninger
om prosjektene, er det utarbeid en egen brosjyre. De fleste
prosjektene har oppnådd god fremdrift i løpet av året.
Både barnehage og tiltak funksjonshemmede har orientert
om sine prosjekter på sentrale nettverkssamlinger. Prosjektet ”Kvalitetsutvikling i barnehager i Molde (også private)
med fokus på pedagogisk ledelse” omhandler tilrettelegging
for målrettet kompetanseheving og arrangering av fagdager. Prosjektene ved tiltak funksjonshemmede omhandler
”Reduksjon av uønsket deltid” og ”Brukermedvirkning og
selvbestemmelse satt i system”. Disse prosjektene har vært
gjenstand for relativt stor oppmerksomhet sentralt og vil
sannsynligvis bli videreført etter 2009. Barnehageprosjektet
ble nominert til kvalitetspris i forbindelse med sentral samling
i regi av Kvalitetskommuneprogrammet. I pleie og omsorg har
prosjektene ”Innføring av elektronisk pasientjournal” (Gerika)
og ”Legemiddelhåndtering i hjemmetjenesten” (Multidose)
gitt merkbare forbedringer. Prosjektene ble ferdigstilt i løpet
av 2009.
Innenfor skole er begge prosjektene sluttført i løpet av 2009.
For prosjektet ” Oppfølging av § 9 og 11 i opplæringsloven”
er det utarbeidet et eget årshjul for kvalitetssikring av at tiltakene blir gjennomført. For prosjektet ”Oppfølging og bruk av
seniorressursen i skolen” er det gjennomført flere tiltak, både
relatert til synliggjøring av ressurs og opplegg for individuelle
avtaler og seniorsamtaler.
For å øke nærværet i Molde kommune er det etablert flere pilotprosjekt. De første var rettet mot tiltak funksjonshemmede.
Gjennom 2009 har det pågått prosjekter ved fem barnehager.
For Molde kommune som helhet var det satt som mål at
nærværet ved utgangen av 2009 skulle være på minst 92 pst.
Resultatet viser et nærvær på 89,5 pst.

Kontaktinformasjon:
Servicetorget, Torget 2, 6413 Molde
Telefon:.71 11 10 00
E-post: postmottak@molde.kommune.no
Søknadsskjema for etablering av hjelpeverge, se Molde kommunes
hjemmeside www.molde.kommune.no
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ØKONOMI
Regnskapsprinsipper og regnskapsresultat

Kommunens driftsregnskap viser årlige avskrivninger som er
årlige kostnader som følge av forbruk av aktiverte driftsmidler.
Avskrivningene påvirker kommunens brutto driftsresultat,
men blir utnullet slik at netto driftsresultat er upåvirket av
denne kostnaden. Netto driftsresultat i kommunen er derimot
belastet med årets avdrag som er utgiften relatert til forbruk av aktiverte driftsmidler som skal påvirke kommunes
driftsresultat etter gjeldende regnskapsregler. Årsaken til at
avskrivningene blir vist i regnskapet, er blant annet at beslutningstakere og regnskapsbrukere skal se denne kostnaden
presentert i regnskapet og vurdere denne i forhold til kommunens drifts-resultat og avdragsutgifter.
Videre er regnskapet ført etter bruttoprinsippet. Det betyr at
det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og
eller fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Dette betyr at
aktiviteten i kommunen kommer frem med riktig beløp.
I balanseregnskapet er anleggsmidler definert som eiendeler
bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler
2 er omløpsmidler. Anleggsmidler som har en begrenset
4
6
levetid
blir avskrevet hvert år. I kommunal sektor blir lineære
7
10
13
avskrivninger
brukt. Denne metoden innebærer at avskriv15
ningsgrunnlaget blir fordelt likt over avskrivningstiden. De
20
årlige avskrivninger blir dermed like store for det enkelte
24
driftsmiddel.
Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet 28er tatt i bruk.

Innhold

ØKONOMI

Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale
regnskapsprinsipper nedfelt i Kommunelovens § 48 og regnskapsforskriftens § 7. Anordningsprinsippet gjelder i kommunal sektor og betyr at all tilgang og bruk av midler i løpet
av året som vedrører kommunens virksomhet, skal fremgå
av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Driftsregnskapet viser driftsutgifter og driftsinntekter i kommunen og
regnskapsresultatet for året. Investeringsregnskapet viser
kommunens utgifter i forbindelse med investeringer, utlån
med videre, samt hvordan disse er finansiert.
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Molde kommunes regnskap for 2009 viser et regnskapsmessig37resultat på 0,0 mill. kroner. Dette resultatet fremkommer
etter delvis strykning av budsjettert inndekking av fjorårets
56
underskudd
med 7,4 mill. kroner og pliktig bruk av disposi80
sjonsfond med 1,1 mill. kroner. Netto driftsresultat viser et
positivt resultat på 2,7 mill. kroner mot budsjettert 8,7 mill.
kroner. Dette skyldes i hovedsak et betydelig merforbruk
samlet fra avdelinger og resultatenheter på 10,1 mill. kroner. I
tillegg kommer økte avdragsutgifter på 7,2 mill. kroner (minsteavdrag i henhold til kommuneloven) i forhold til budsjett og
svikt i refusjon av moms på investeringer på til sammen 13,7
mill. kroner. Molde kommune har oppnådd en meravkastning
i forhold til budsjettet på 9,1 mill. kroner av midler forvaltet av
Pareto Forvaltning ASA.
Det er anbefalt at netto driftsresultat bør utgjøre 3,0 pst. av
driftsinntektene. For Molde kommune utgjør netto driftsresultats andel av driftsinntektene pluss 0,2 pst. i 2009 (minus 4,4
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Korrigert netto driftsresultat
25 822
12 774

4 636

-50 468
2007

2008

2009

Budsjett 2010

Saldo på disposisjonsfondet utgjør 0,0 mill. kroner
per 31. desember 2009.

Momskompensasjon

Fra 1. januar 2004 ble den tidligere avgrensede momskompensasjonsordningen som har vært gjeldende siden 1995
erstattet med en generell momskompensasjonsordning.
Når det gjelder den generelle momskompensasjonsordningen,
er Molde kommune trukket i rammetilskuddet med anslagsvis
31,0 mill. kroner i 2009. Tabellen under viser fordeling mellom
drift og investering, trekk i rammen, og inntektsført momskompensasjon. Molde kommune gjennomfører for tiden
store investeringer. Selv om inntektene ble omtrent 13,7 mill.
kroner mindre enn budsjettert i 2009, fikk kommunen allikevel
store inntekter i kompensert merverdiavgift på investeringer
med til sammen 45,3 mill. kroner. Disse inntektene ble ført i
driften og ble i sin helhet brukt til driftsformål. Beløpet er lånefinansiert. Sentrale myndigheter har vedtatt å endre denne
kompensasjonsordningen fra budsjettåret 2010 ved å gradvis
flytte kompensasjon av investeringsmoms fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Det blir en overgangsordning
som tilsier at 20 pst. av kompensert moms på investeringer i
2010 vil bli overført til investeringsregnskapet. Denne andelen
vil øke med 20 pst. hvert år slik at overføringen fra og med
2014 utgjør 100 pst.
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pst. i 2008). Netto driftsresultat har derfor hatt en meget positiv
utvikling dette året, men det er ennå langt igjen til ”målet”
om 3,0 pst. av driftsinntektene. Netto driftsresultat korrigert
for bruk/avsetning bundne fond viser slik utvikling.

For senere år vil ventelig investeringsnivået i kommunen bli
redusert og inntekter som følge av momskompensasjon til
delfinansiering av investeringer vil minke tilsvarende.

Momskompensasjon
Momskomp. drift
Momskomp. investering
Totalt

Regn- Trekk i
skap rammen
2009
2009
30 125
16 418
45 301
14 511
75 426
30 929

Regnskap
2008
25 180
50 326
75 506

Kurt Magne Thrana
økonomisjef

Regnskap
2007
22 283
28 223
50 506

Driftsregnskapet

(Beløp i 1000 kr.)

Note

Budsjett 2009

Regnskap 2008

Regnskap 2007

Budsjett 2010

63 027
62 720
248 833
252 006
103 683
43 205
555 953
27 843
26
1 357 296

62 007
58 046
214 321
250 582
102 783
54 560
555 450
27 360
20
1 325 129

58 403
57 085
220 314
196 745
107 728
10 343
525 054
26 956
24
1 202 653

53 009
56 482
174 339
188 057
99 511
3 887
484 031
26 675
24
1 086 016

65 119
61 517
211 993
241 107
101 209
16 495
598 148
51 984
20
1 347

733 312
180 715
157 914
55 068
192 107
27 766
-15 979
1 330 903
26 393

715 877
207 459
125 947
52 039
173 667
27 765
-13 099
1 289 655
35 474

672 238
169 797
185 886
44 374
118 318
40 671
-25 027
1 206 257
-3 604

596 055
154 888
152 412
40 799
114 004
38 652
-23 478
1 073 331
12 685

723 952
205 292
135 227
53 517
159 203
-15 330
1 261 861
85

43 631
176
43 807

32 571
350
32 921

42 344
198
42 542

65 501
248
65 749

27 691
350
28

44 502
50 136
589
95 227
-51 420
27 766
2 739

44 113
42 866
450
87 429
-54 508
27 765
8 731

94 718
37 229
673
132 620
-90 078
40 671
-53 011

53 861
46 410
427
100 698
-34 949
38 652
16 388

40 965
47 956
450
89 371
-61 330
24 400

25 682
6 012
2 661
34 355
8 908
21 410
2 661
4 115
37 094
-

24 445
201
24 646
4 963
28 837
-565
141
33 376
-

19 522
9 489
29 011
210
6 946
7 157
-31 157

15 016
5 756
4 863
25 635
779
32 766
8 477
42 022
-

10 813
1 532
12 345
9 592
2 320
24 723
110
36 745
-

MEDARBEIDERE

Regnskapsskjema 1A - drift 2009
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter
Renteinntekter og utbytte
Renteutg., provisjoner og andre fin. utg.
Avdrag på lån
Netto finansinnt./utg.
Til dekning av tidligere regnsk. m. merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere regnsk. m. mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

ØKONOMI

DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter
DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
4
Kjøp av varer og tj. som inngår i tj. produksjonen
Kjøp av tjenester som erstatter tj. produksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
FINANSINNTEKTER
Renteinntekter, utbytte og eieruttak
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter
FINANSUTGIFTER
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
Avdragsutgifter
Utlån
Sum eksterne finansutgifter
Resultat eksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
INTERNE FINANSTRANSAKSJONER
Bruk av tidligere års regnsk. m. mindreforbruk
2, 9
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
10
Bruk av likviditetsreserve
Sum bruk av avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års regnsk. m. merforbruk
Avsetninger til disposisjonsfond
9
Avsetninger til bundne fond
10, 12
Sum avsetninger
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

Regnskap 2009

(Beløp i 1000 kr)

Regn. 2009
555 953
252 006
27 842
26
103 683
939 510
43 631
44 502
50 136
-51 007
-21 409
-2 661
-4 116
28 342
6 012
6 168
8 907
885 764
885 764
-

Rev. budsjett 2009
555 450
250 582
27 360
20
102 783
936 195
32 571
44 113
42 866
-54 408
28836
-564
141
24 444
201
-3 768
4 963
873 056
873 056
-

Oppr. budsjett 2009
542 924
231 684
27 360
20
98 652
900 640
44 744
64 432
42 866
-62 554
13 182
20
16 720
201
3 719
841 805
841 805
-

Regn. 2008
525 054
196 745
26 956
24
107 728
856 507
42 344
94 718
37 229
-89 603
6 946
19 522
9 489
22 065
210
788 759
819 915
31 157

Regn. 2007 Budsjett 2010
484 031
598 148
188 057
241 107
26 675
51 984
24
20
99 511
101 209
798 299
992 468
65 501
27 691
53 861
40 965
46 410
47 956
-34 770
-61 230
2 320
32 766
24 723
8 477
110
15 016
5 756
10 813
4 863
1 532
-15 609
-14 808
779
9 592
747 140
906 838
747 140
906 838
-
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Drifts- og forvaltningsavd. inkl. rådmannen
Plan- og utviklingsavdelingen
Fagseksjon skole
Fagseksjon barnehage
Fagseksjon pleie og omsorg
Personal- og organisasjonsavdelingen
Økonomiavdelingen
Kirkelig fellesråd
Molde asylmottak
Informasjons- og serviceavdelingen (Servicetorget)
Kvam skole
Sellanrå skole
Langmyra skole
Nordbyen skole
Kviltorp skole
Kleive skole
Bolsøya skole
Vågsetra barne- og ungdomsskole
Sekken oppvekstsenter
Bekkevoll ungdomsskole
Bergmo ungdomsskole
Skjevik barne- og ungdomsskole
Molde voksenopplæringssenter
Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo barnehager
Hatlelia barnehage og Barnas Hus
Kvam og St. Sunniva barnehager
Hjelset, Kleive, Skogstua barnehager
Kviltorp og Langmyra barnehager
Lillekollen barnehage
Helsetjenesten
Barne- og familietjenesten
Sosialtjenesten NAV Molde
Sosialtjenesten
Ressurstjenesten
Glomstua omsorgssenter
Kirkebakken omsorgssenter
Råkhaugen omsorgssenter
Bergmo omsorgssenter
Røbekk omsorgssenter
Kleive omsorgssenter
Skåla omsorgssenter
Tiltak funksjonshemmede
Brann- og redningstjenesten
2
Eiendom
(Molde Eiendom KF)
4
6
7
Byggesak
og geodata
10
13
15
Molde
bydrift
Kulturtjenesten
20
Kulturskolen
24
Netto
utgift avdelinger/resultatenheter
Avstemming
mot skjema 1A - drift*
28
Sum fordelt til drift

Innhold

ØKONOMI

Regnskapsskjema 1B - drift

Introduksjon
ordførerens kommentar
Politikerkart
Rådmannens kommentar
organisasjonskartet
Konsern kart
organisasjon

Molde kommune ...................................................................................................... 10
Kommunale foretak ................................................................................................. 10
Kommunale aksjeselskap .............................. ........................................................ 10
Interkommunale selskap ........................................................................................ 10
Molde kommunale pensjonskasse.............. ......................................................... 10

Mål og måloppnåelse

Kommunens visjon ..................................... ............................................................. 10
Satninsgsområde sentrumsutvikling ..... .............................................................. 10
Satsningsområde ungdom ......................... ........................................................... 10
Evaluering av overordnede mål .................. .......................................................... 10
Innbyggerundersøkelse (omdømmebygging)..................................... ................ 10

Samfunn og livskvalitet

Kommunebarometer..................................... ........................................................... 10
Miljørapport..................................... ......................................................................... 10
Beredskap..................................... ............................................................................ 10

Kommunens styringsredskap

Årshjulet ..................................... .............................................................................. 10
Rettesnora - kommunens kvalitetsstyringssytem ..................................... ........ 10
Balansert målstyring (BMS) ....................... ........................................................... 10
Kvalitetsdokumentasjon ............................... ......................................................... 10
Avvik og tiltaksrapportering ....................... ........................................................... 10
Risikoanalyse ..................................... ...................................................................... 10

35

Medarbeider

37

Økonomi

(Beløp i 1000 kr)

Regnskap 2009
31 093
8 483
15 578
-5 997
10 284
18 508
10 992
9 572
792
8 699
13 538
19 546
25 176
16 392
20 277
5 846
4 760
17 535
4 109
29 483
20 625
16 154
6 816
2 914
3 107
2 567
2 644
1 441
2 395
33 772
37 403
36 082
4 432
3 346
60 936
60 613
7 116
55 374
19 024
30 760
20 275
94 348
17 117
40
1 508
27 198
20 007
9 345
862 025
23 739
885 764

Budsjett 2009
30 921
8 347
16 789
-5 592
8 962
19 092
10 991
9 572
8 848
13 634
19 367
25 166
17 070
20 534
5 952
4 800
17 629
4 086
29 432
20 795
16 178
8 173
2 960
2 826
2 615
2 427
1 342
2 491
34 162
38 635
32 184
4 433
3 346
58 822
57 676
6 637
54 499
18 581
29 548
19 668
93 592
16 025
2 372
26 667
20 040
9 624
851 918
-10 113
841 805

Regnskap 2008
30 033
8 653
14 900
-1 378
7 895
21 457
10 167
8 167
1 028
14 312
12 946
18 105
22 910
16 101
18 193
5 531
4 276
16 429
3 647
27 894
19 592
14 369
6 394
2 436
2 484
1 921
1 582
922
419
26 836
31 931
27 761
59 903
54 361
5 991
47 756
17 764
27 407
17 970
82 635
15 185
39 455
2 040
27 980
18 576
9 125
824 058
-4 143
819 915

Regnskap 2007
26 516
8 455
13 164
1 362
6 424
16 670
9 071
7 571
11 970
12 815
16 252
21 258
15 571
16 324
5 414
3 796
14 920
3 421
20 665
17 162
13 132
5 342
1 776
2 505
1 358
798
25 736
28 400
25 829
54 992
50 261
2 974
43 256
16 800
26 066
15 477
69 468
14 416
22 962
1 297
9 023
29 438
8 131
718 240
28 900
747 140

Budsjett 2010
28 464
9 360
26 077
-4 418
8 921
18 742
12 080
9 095
5 715
13 677
19 253
24 426
17 619
20 887
5 774
4 563
17 377
3 611
24 840
21 126
16 114
9 188
2 544
2 576
2 338
1 906
1 143
1 977
35 208
39 651
42 897
8 112
58 978
58 271
6 221
53 699
18 199
28 947
19 004
92 617
16 337
1 737
20 208
20 132
9 057
854 250
52 588
906 838

* Avstemming skyldes inntekter/utgifter ført på fellesinntekter/fellesutgifter så som toppfinansiering ressurskrevende brukere, andre generelle statstilskudd, moms på
investeringer samt avsetning/bruk av fond som er ført på resultatområdene.
Kompetanseutvikling ............... ............................................................................... 10
Medarbeiderundersøkelsen ..................... ............................................................ 10
Likestilling ................................................................................................................. 10
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ............... ............................................................ 10
Hovedverneombud .................................................................................................. 10
Tillitsvalgte ..................................... .......................................................................... 10
Seniorpolitikk ..................................... ...................................................................... 10
Sykefravær ..................................... .......................................................................... 10
Kvalitetskommuneprosjekt ...................... .............................................................. 10
Regnskapsprinsipper og regnskapsresultat ..................................... ................. 10
Driftregnskapet ........................................................................................................ 10
Investeringsregnskapet ........................... .............................................................. 10
Balansen ................................................................................................................... 10
Noter ..................................... .................................................................................... 10
Finansrapport ........................................................................................................... 10
Hovedtallsanalyse ................................................................................................... 10
Kommunene og norsk økonomi .............. .............................................................. 10

Mindreforbruk/merforbruk
56
Innvesteringer

Investeringer alle avdelinger og resultatenheter ..................................... ......... 10

80
Kommunens
økonomireglement forutsetter at enhetene selv
dekker inn merforbruk i driften over kommende års budsjett.
Dersom enhetene viser mindreforbruk, kan dette avsettes til
enhetsvise fond. Målet med ordningen er å stimulere til god
økonomistyring. Årsaken til mer-/mindreforbruket blir analysert før forslag om trekk i rammen eller avsetning til fond blir
forelagt kommunestyret.
Generelle nøkkeltall (KoSTRA)

Behovsprofil ..................................... ........................................................................ 10
Sammenligning andre kommuner hovedtall ... .................................................... 10

42

I 2008 gikk kommuneregnskapet ut med et negativt resultat
på 31,2 mill. kroner der selve driften i enhetene fremstod med
et samlet merforbruk på 20,8 mill. kroner med til dels store

variasjoner mellom enhetene. Grunnet kommunens anstrengte økonomi og manglende ”bufferfond” til formålet, fikk ingen
avdelinger eller resultatenheter tilbakeført sitt mindreforbruk
eller pålagt å dekke sitt merforbruk som kom frem av regnskapet
for 2008.
Ved regnskapsavslutningen i 2009 ble disposisjonsfond tilhørende byggesak og geodata og kulturskolen trukket inn med
samlet 1,1 mill. kroner for å være med å dekke inn merforbruket i 2009. Per 31. desember 2009 er Molde kommunes
disposisjonsfond oppbrukt.

Investeringsregnskapet

(Beløp i 1000 kr)

Note

16
11

9
11
10, 12

Regnskap 2009

Budsjett 2009

Regnskap 2008

Regnskap 2007

Budsjett 2010

41 546
5 327
7 798
54 671

5 100
1 000
250
6 350

112 468
247
7
112 722

13 756
127
1 545
505
15 934

5 100
5 100

62 989
855
10 522
25
74 391

42 536
2 000
500
45 036

176 112
3 900
33 923
3 634
217 568

149 052
28 297
1 595
178 945

77 440
1 500
78 940

6 057
9 285
999
29 988
7 128
3 776
57 233
76 953

10 000
493
10 493
49 179

2 957
7 852
105 285
33 640
37 790
187 524
292 370

4 281
12 192
3 070
22 818
37 316
79 677
242 688

10 000
10 000
83 840

46 094
6 057
8 908
322
497
7 128
69 006
-7 947

41 750
6 936
493
49 179
-

188 438
2 957
14 990
250
210
801
21 046
1 426
230 118
-62 252

147 116
4 281
37 316
779
464
14 320
646
204 922
-37 766

74 248
9 592
83 840
-

Regnskapsskjema 2A - investering
Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Avdrag på lån
Avsetninger
Årets finansieringsbehov
FINANSIERT SLIK:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Mottatte avdrag på lån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket/udisponert

(Beløp i 1000 kr)

Regnskap 2009
74 391
10 283
6 057
40 892
131 623

Rev. budsjett 2009
45 036
10 493
55 529

Oppr. budsjett 2009
36 850
10 000
46 850

Regnskap 2008
217 568
113 137
2 957
71 430
405 092

46 094
41 546
13 855
5 327
106 822
8 908
7 947
123 677
-7 946

41 750
5 100
250
1 000
48 100
6 936
493
55 529
-

41 500
5 100
250
46 850
46 850
-

188 438
127 458
7
3 204
319 106
210
23 523
342 840
-62 252

Regnskap 2007 Budsjett 2010
178 945
78 940
15 262
10 000
4 281
60 134
258 622
88 940
147 116
51 072
505
5 827
127
204 647
779
15 430
220 856
-37 766

ØKONOMI

INNTEKTER
Salg av driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Statlige overføringer
Andre overføringer
Sum inntekter
UTGIFTER
Kjøp av varer og tj. som inngår i tj. produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tj. produksjon
Overføringer
Renteutgifter, provisjoner og andre fin. utg.
Sum utgifter
FINANSTRANSAKSJONER
Avdragsutgifter
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger til ubundne investeringsfond
Avsetninger til bundne fond
Sum finansieringstransaksjoner
Finansieringsbehov
DEKKET SLIK:
Bruk av lån
Mottatte avdrag på utlån
Salg av aksjer og andeler
Bruk av tidligere års udisponert
Overføringer fra driftsregnskapet
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne fond
Bruk av likviditetsreserve
Sum finansiering
Udekket/udisponert

74 248
5 100
79 348
9 592
88 940
-
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Investeringer
Under følger regnskapsskjema 2B med påfølgende kommentarer. Denne oversikten over investeringsprosjekter presenteres på samme nivå som de tidligere er vedtatt i budsjettet.

Derfor viser skjemaet detaljopplysninger bare på prosjekter
som har vært budsjettert i året. Det vises for øvrig til regnskapsskjema 2A.

Regnskapsskjema 2B – investering
Intranett/internett/IKT-utvikling
IKT-utvikling
IP-telefoni
Fornying kontorstøttesystem
Skattens Hus - tilpasninger/datautstyr
Oppgradering IKT - nettverk/kjøling
IKT til undervisning
IKT -lærere
Langmyra skole - inventar/utstyr
Kvam skole - inventar/utstyr
Skjevik skole - inventar/utstyr
Bekkevoll skole - inventar/utstyr
Molde voksenopplæring - inventar/utstyr
Kvam legekontor - ombygging
Helsetjenesten - biler
Enen dagsenter - kjøp av buss
Opparbeidelse av tomtefelt
Diverse tiltak boligfelt
Opparbeidelse tomtefelt næring
Diverse erverv og tiltak
Sentrumstiltak
Kommunale veger
Trafikksikring
Veg- og gatelys
Opparbeidelse utfyllingsområder
Kartverk og grunnlagsmålinger
Biler og maskiner - veg
Elektronisk arkiv byggesak og geodata
Molde parkeringshus - tetting av tak
Molde parkeringshus - nytt tellesystem
2
4
Verksted
- godkjenning verksted
6
7
10
Verksted
- ny bil
13
15
Verksted - nytt borreverk
20
Diverse
prosjekter Kirkelig fellesråd
Maskinelt
utstyr - park og idrett
24
Idrettsanlegg
på kommunal grunn
28
Skjevika kunstgressbane
35
Sum
Diverse ubrukte lånemidler/prosjekter med
37
manglende
bevilgning/finansiering
Overført til Molde Eiendom KF
56
Sum
80
Avstemming mot balanse
Totalsum
Ubrukte lånemidler
Andre memoriakonti
Netto memoriakonti i balansen

Innhold

ØKONOMI

Prosjekt nr.

Introduksjon
ordførerens kommentar
Politikerkart
Rådmannens kommentar
organisasjonskartet
Konsern kart
organisasjon

Molde kommune ...................................................................................................... 10
Kommunale foretak ................................................................................................. 10
Kommunale aksjeselskap .............................. ........................................................ 10
Interkommunale selskap ........................................................................................ 10
Molde kommunale pensjonskasse.............. ......................................................... 10

Mål og måloppnåelse

Kommunens visjon ..................................... ............................................................. 10
Satninsgsområde sentrumsutvikling ..... .............................................................. 10
Satsningsområde ungdom ......................... ........................................................... 10
Evaluering av overordnede mål .................. .......................................................... 10
Innbyggerundersøkelse (omdømmebygging)..................................... ................ 10

Samfunn og livskvalitet

Kommunebarometer..................................... ........................................................... 10
Miljørapport..................................... ......................................................................... 10
Beredskap..................................... ............................................................................ 10

Kommunens styringsredskap

Årshjulet ..................................... .............................................................................. 10
Rettesnora - kommunens kvalitetsstyringssytem ..................................... ........ 10
Balansert målstyring (BMS) ....................... ........................................................... 10
Kvalitetsdokumentasjon ............................... ......................................................... 10
Avvik og tiltaksrapportering ....................... ........................................................... 10
Risikoanalyse ..................................... ...................................................................... 10

Medarbeider

Kompetanseutvikling ............... ............................................................................... 10
Medarbeiderundersøkelsen ..................... ............................................................ 10
Likestilling ................................................................................................................. 10
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ............... ............................................................ 10
Hovedverneombud .................................................................................................. 10
Tillitsvalgte ..................................... .......................................................................... 10
Seniorpolitikk ..................................... ...................................................................... 10
Sykefravær ..................................... .......................................................................... 10
Kvalitetskommuneprosjekt ...................... .............................................................. 10

Økonomi

Regnskapsprinsipper og regnskapsresultat ..................................... ................. 10
Driftregnskapet ........................................................................................................ 10
Investeringsregnskapet ........................... .............................................................. 10
Balansen ................................................................................................................... 10
Noter ..................................... .................................................................................... 10
Finansrapport ........................................................................................................... 10
Hovedtallsanalyse ................................................................................................... 10
Kommunene og norsk økonomi .............. .............................................................. 10

Innvesteringer
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Behovsprofil ..................................... ........................................................................ 10
Sammenligning andre kommuner hovedtall ... .................................................... 10
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1013
1023
1024
1028
1031
1261
2002
2011
2016
2017
2018
2019
2091
3191
3192
3882
4001
4002
4003
4004
4005
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4330
4463
4464
4465
4466
4467
5009
5522
5528
5543

Inngående
balanse 1)
68
434
297
-686
-110
287
250
-67 568
1 049
2 471
4 686
118
-131
361
-200
178
1 325
-149
2 815
-54 505

Regnskap
2009
1 126
745
42
1 739
346
924
369
261
119
524
1 755
249
214
701
1
1
721
813
21
52
36
41
6
269
100
500
284
2 515
898
15 372

Revidert
budsjett 2009
300
1 000
100
1 600
250
1 000
500
500
369
261
119
524
2 200
250
600
1 000
5 000
100
4 000
600
2 000
9 000
550
600
500
350
2 700
450
2 000
350
150
250
100
500
400
1 000
3 863
45 036

Annen
finansiering 2)
96
-76
-188
-386
7 501
-99
-3 999
-223
76
-9 738
-647
-345
-1 053
8
19
335
-2 965
-11 684

68 900
14 395
87 849
102 244
231 819
-129 575
102 244

59 019
74 391

45 036

95 889
-110 790
-26 585

74 391

45 036

-26 585

1. Inngående og utgående balanse er balanseført restbevilgning/ manglende bevilgning henholdsvis per 1. januar 2009 og 31. desember 2009.
2. Bruk av fons, driftsmidler, statstilskudd og øvrig finansiering og korreksjoner.

(Beløp
i 1000 kr)
Utgående

balanse 1)
-758
689
355
-825
390
599
445
251
299
-55 067
705
3 734
3 948
72
-192
114
2 878
1 742
2 000
350
144
302
1 300
-36 525
105 770
-110 790
-41 545
13 642
-27 903
48 593
-76 496
-27 903

Avstemming mot balansen

I linjen for avstemming mot balansen ligger finansielle poster
så som ubrukte midler til startlån fra Husbanken og andre
kredittinstitusjoner med videre.

prosjekter har bevilgning men finansieringen er ikke effektuert.
De største postene er kunstgress Reknesbanen med 4,8 mill.
kroner, Skåla helse- og omsorgssenter med 4,1 mill. kroner og
kunstgress Skålabanene med 2,7 mill. kroner.

Diverse ubrukte lånemidler

Større utgående saldoer - mer-/mindreforbruk

Diverse ikke bevilget/ikke effektuert finansiering

Når det gjelder investeringsprosjekter med gjenstående
finansiering, manglende finansiering eller overskridelser, så
vil disse bli lagt fram for politisk behandling i egne saker.

Dette gjelder ulike prosjekter som ikke har hatt budsjett i
2009, men hvor det på enkelte har vært bevegelse og hvor
det står igjen ubrukte lånemidler eller lignende. Etter at de
største postene er overført til Molde Eiendom KF, er de to
største postene som står igjen prosjektet oppgradering orgler
Bolsøy med 2,6 mill. kroner og trafikksikkerhetstiltak fylkesveger med 2,0 mill. kroner.

Opparbeidelse av tomtefelt er det prosjektet som mest av alt
påvirker saldoen i balansen. Opparbeidelse av tomtefelt står
med 55,1 mill. kroner i manglende bevilgning. Dette skyldes
at praksis har vært at tomtefelt blir finansiert av kommunens
likviditet med tilbakeføring ved salg av tomter.

Dette gjelder ulike prosjekter som ikke har hatt budsjett i 2009
eller tidligere år men hvor det på enkelte har vært bevegelse i
året med påfølgende netto økning i saldo. Enkelte prosjekter
er finansiert i året gjennom for eksempel låneopptak. Andre
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Regnskap 2009

Regnskap 2008

Regnskap 2007

2 036 544
412 916
59 947
142 884
181 689
1 239 108
542 443
111 998
81 095
61 764
287 587
2 578 987

2 857 288
1 284 251
99 189
156 778
180 620
1 136 451
441 047
164 617
77 996
50 047
148 386
3 298 335

2 496 644
1 149 943
96 655
151 443
92 348
1 006 255
459 665
141 101
40 148
61 435
216 980
2 956 309

467 402
15 143
96 266
4 735
-10 576
557
-9 747
2 409
-78 905
447 520
1 637 617
1 341 239
296 378
473 968
461 344
12 624
2 578 987

519 429
23 343
17 082
89 635
917
-10 576
557
-31 157
2 409
-131 984
9 789
549 414
2 539 693
1 242 624
1 297 069
239 213
225 496
13 717
3 298 335

457 409
43 667
19 692
72 891
2 274
2 459
-103 172
-18 627
438 224
2 249 337
1 141 421
1 107 915
249 563
238 276
11 288
2 956 309

125 089
48 593
76 496
-125 089

361 393
231 818
129 575
-361 393

291 629
190 917
100 713
-291 629

ØKONOMI

EIENDELER
Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Utlån
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler
Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer
Premieavvik
Obligasjoner
Kasse, postgiro, bankinnskudd
Sum eiendeler
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital drift
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital investeringer
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk
Udisponert i investeringsregnskap
Udekket i investeringsregnskap
Likviditetsreserve
Kapitalkonto
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser
Andre lån
Kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld
Premieavvik
Sum egenkapital og gjeld
MEMORIAKONTO
Memoriakonto
Ubrukte lånemidler
Andre memoriakonti
Motkonto til memoriakontiene

(Beløp i 1000 kr)

Note
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Note 1

Molde kommunes organisering

Molde kommunes regnskap synliggjør alle aktiviteter i kommunal regi samtidig som det beskriver omfanget av tjenesteproduksjonen som er satt bort til andre. Kommunen har
ved årsskiftet fem kommunale foretak som ikke er inntatt i
kommunens regnskapstall. Disse er Molde Vann og Avløp
KF, Molde Utleieboliger KF, Molde Havnevesen KF, Molde
Eiendom KF og Molde Folkebad KF som alle presenterer egne
regnskaper for kommunestyret. I note 15 til regnskapet for
2009 er hovedtall for alle disse virksomhetene presentert

samlet for konsernet. I denne noten er hovedtall for kommunens tre heleide aksjeselskap også presentert. Det gjelder
Molde Kino AS, Gotfred Lies plass 1 AS og Romsdal Parkering AS.
Det er laget et eget konsernkart som er inntatt i årsrapporten
som viser alle foretak, interkommunale samarbeid og interkommunale selskap der Molde kommune er deltaker.

Note 2

Det er usikkerhet omkring refusjonskrav fra Molde kommune
til Barne, ungdoms- og familieetaten i Region Midt Norge
(Bufetat) for 2. halvår 2005 og for årene 2006, 2007, 2008
og 2009. Molde kommune har sendt krav på refusjon på til
sammen 21,8 mill. kroner. Det er sendt prosessvarsel i begge
sakene. Imidlertid er det fra årsskiftet etablert en frittstående tvisteløsningsnemnd som kan behandle den type saker
som de to foreliggende. Nemnden er opprettet av Barne- og
Likestillingsdepartementet og KS. Behandlingen er kostnadsfri
for partene og nemndas avgjørelse er i utgangspunkt ikke
bindende. Kommunens ledelse har et ønske om bringe saken
inn for barnevernets tvisteløsningsnemnd og en avventer for
tiden skriftlig samtykke for begge saker. Den rettslige prosessen stilles i bero inntil videre. Beløpet på 21,8 mill. kroner er
inntektsført i regnskapet for 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009.
Under kortsiktig gjeld står oppført en (mot)post på 9,0 mill.
kroner som gjelder ikke inntektsført tilskudd. Dette er inntekter til ressurskrevende tjenester og gjelder samme sak.
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I 2009 er det inntektsført redusert pensjonskostnad i Molde
Kommunale Pensjonskasse med 10 mill. kroner. Dette motsvarer utgiftsført husleie for Molde rådhus som er innbetalt
pensjonskassen. Beløpet blir ført tilbake i 2010 og motsvares
av premiefond overført fra 2009.
Molde kommune har plassert omtrent 60,0 mill. kroner til forvaltning hos Pareto Forvaltning ASA. Per 31. desember 2009
fremkommer en urealisert gevinst på 11,7 mill. kroner.
Denne gevinsten er inntektsført i regnskapet for 2009.
Per 1. januar 2009 er Molde Eiendom KF skilt ut som eget
foretak. Dette betyr store endringer i balansen i Molde kommune fra 2008 til 2009. Driftsmessige konsekvenser er bare
delvis gjennomført i 2009. Dette er omtalt i andre noter der
det er nødvendig å presisere.

Anskaffelse og anvendelse av midler 2009

ANSKAFFELSE AV MIDLER
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)
Inntekter
investeringsdel (kontoklasse 0)
2
4
Innbetalinger
ved eksterne finanstransaksjoner
6
7
10
Sum
anskaffelse av midler
13
15
ANVENDELSE AV MIDLER
Utgifter
driftsdel (kontoklasse 1)
20
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)
24
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner
28
Sum
anvendelse av midler
Anskaffelse
- anvendelse av midler
35
Endring i ubrukte lånemidler
Endring regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapitalen
37
Endring
i arbeidskapital
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER
56
Avsetninger
80
Bruk av avsetninger
Til avsetning senere år
Netto avsetninger
INTERNE OVERFØRINGER OG FORDELINGER
Interne inntekter med videre
Interne utgifter med videre
Netto interne overføringer

Innhold

ØKONOMI

Vesentlige transaksjoner i regnskapet for 2009

Regnskap 2009

Rev. budsjett

Oppr.budsjett

Regnskap 2008

Regnskap 2007

Budsjett 2010

1 357 297
54 671
95 959
1 507 927

1 325 902
6 350
74 671
1 406 923

1 259 716
5 350
86 594
1 351 660

1 202 653
112 722
248 927
1 564 301

1 086 016
15 934
254 463
1 356 413

1 347 591
5 100
102 289
1 454

1 303 137
74 366
111 594
1 489 097
18 829
-183 226
-164 396

1 260 691
45 036
97 922
1 403 649
3 274
3 274

1 200 781
36 850
117 748
1 355 379
-3 719
-3 719

1 165 586
213 934
252 348
1 631 868
-67 567
40 902
18 397
-8 268

1 034 679
177 350
121 837
1 333 866
22 547
24 333
46 880

1 261 861
78 940
99 371
1 440 172
14 808
14 808

69 078
42 301
7 947
18 829

28 413
25 139
3 274

13 202
16 921
-3 719

78 576
52 534
93 609
-67 567

101 940
41 064
38 328
22 547

27 153
12 345
14 808

58 840
58 840
-

24 950
24 950
-

25 819
25 819
-

72 117
72 117
-

70 895
70 895
-

30 478
30 478
-

Note 3B

Oversikt over endring arbeidskapital i balansen

OMLØPSMIDLER
Endring betalingsmidler
Endring ihendehaverobligasjoner og sertifikater
Endring kortsiktige fordringer
Endring premieavvik
Endring omløpsmidler (A)
KORTSIKTIG GJELD
Endring kortsiktig gjeld (B)
Endring arbeidskapital (A-B)
AVSTEMMING ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAP OG BALANSEN:
Endring arbeidskapital i balansen
Korrigert (differanse)
Endring arbeidskapital i bevilgningsregnskapet

Regnskap 2009

Regnskap 2008

Regnskap 2007

139 201
11 716
-52 619
3 098
101 396

-68 595
-11 388
23 517
37 848
-18 618

-10 452
11 204
91 100
6 029
97 881

-234 755
-133 359

10 350
-8 268

-77 471
20 410

-133 359
-31 037
-164 396

-8 268
-8 268

20 410
26 470
46 880

Differansen på kr. 31.037.184,24 refererer seg til udekket i investeringsregnskapet som er overført fra Molde kommune til Molde Eiendom KF. Beløpet er ikke bokført i
bevilgningsregnskapet, men overført direkte fra kommunens balanse til det kommunale foretaket.

Note 4

Pensjon

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Kommunen har i 2009 hatt kollektive pensjonsforsikringer for
sine ansatte i Molde Kommunale Pensjonskasse (MKP), Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse
(SPK).
Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år, har
også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler.
AFP for 62-64 år er ikke fullt forsikringsmessig dekket og det
er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av
framtidige AFP-pensjoner.

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften, skal driftsregnskapet
belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet
pensjonskostnad betegnes premieavvik og skal inntekts- eller
utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring igjen neste
år/over de neste 15 årene.
Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler
og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdvsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Nærmere om regnskapstallene:
PENSJONSKOSTNAD
Netto pensjonskostnad (inkludert amort) i henhold til aktuar
Årets pensjonspremie (jfr. aktuarberegning)
= Årets premieavvik
AKKUMULERT PREMIEAVVIK
Akkumulert 01.01.
+/- Premieavvik for året
-/+ Resultatført 1/15 av tidligere års premieavvik
= Akkumulert premieavvik 31.12.
PENSJONSMIDLER
I henhold til regnskap per 31.12.(inkl. arbeidsgiveravgift)
PENSJONSFORPLIKTELSER
I henhold til regnskap per 31.12. (inkl. arbeidsgiveravgift)

Forutsetninger
Forventet avskastning pensjonsmidler (§ 13-5 F)
Diskonteringsrente (§ 13-5 E)
Forventet årlig lønnsvekst (§ 13-5 B)
Forventet årlig G- og pensjonsregulering (§ 13-5 D)
Årlig regulering av pensjoner under utbetaling

MKP

KLP

SPK

Sum

47 551
-53 394
-5 843

12 201
-14 336
-2 135

16 991
-17 087
-96

76 743
-84 817
-8 074

39 331
5 843
-2 926
42 248

17 051
2 135
-1 407
17 779

-46
96
-67
-17

56 336
8 074
-4 400
60 010

791 698

190 545

255 536

1 237 779

847 929

181 128

298 232

1 327 289

MPK og KLP
6,50%
5,50%
3,79%
3,79%
3,79%

SPK
5,80%
5,50%
3,79%
3,79%

ØKONOMI

I 2009 er det brukt 19,5 mill. kroner av premiefond avsatt i
pensjonskassene tidligere i år.
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Note 5

Kommunens garantiansvar

Person, firma, organisasjon
Molde Barnehager A/L
Indremisjonens Barnehage
Skålahallen A/L
Studentsamskipnaden - Anestua barnehage
Molde og Omegns pensjonistboliger
Husbanken
Sportsklubben Rival
Sportsklubben Træff
Sparebank 1 SMN
Skålahallen BA
Sparebanken Møre
Molde Hestesportklubb
Handelsbanken
Tøndergård skole
Molde Kino AS
Træffhallen AS
Akerhallen AS
RIR
KLP Kommunekreditt
Totalsum

31.12.09
12 589
59
1 160
3 005
947
17 760
703
1 777
2 480
840
840
946
946
1 671
18 000
35 400
12 000
23 930
91 001
112 187

Garantiansvar utløper år
2013
2021
2026

2017
2017
2023
2028
2026
2036
2046
2046
2024

Molde kommune har 20. november 2008 vedtatt å gi garanti
til Sekken Museumslag på kr. 300.000,-. Garantien blir
registrert når lånet ventelig blir tatt opp i 2010.

Til hovedoversikt balanseregnskapet - fordringer og gjeld til interkommunale samarbeid og kommunale foretak

LANGSIKTIG UTLÅN TIL:
Molde Utleieboliger KF
KORTSIKTIG FORDRING
Mellomregning Tøndergård skole
Mellomregning Molde Vann og Avløp KF
Mellomregning Molde Utleieboliger KF
Kommunerevisjonsdistrikt 2
Sum kortsiktig fordring
EGENKAPITALINNSKUDD
Molde Utleieboliger KF
KORTSIKTIG GJELD
2
Mellomregning
Tøndergård skole
4
6
Mellomregning
Molde Vann og Avløp KF
7
10
13
Mellomregning
Molde Eiendom KF
15
Mellomregning Molde Folkebad KF
20
Sum
kortsiktig gjeld
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ØKONOMI
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Samfunn og livskvalitet
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Kommunens styringsredskap

31.12.08

31.12.07

28 703

46 238

46 238

1 374
1 188
2 562

613
3
905
1 521

917
700
1 617

70 398

70 398

70 398

-816
-107 197
-6 568
-113 765

7 589
7 589

28 556
30 218
58 774
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31.12.09

31.12.09

31.12.08

31.12.07

40 692
347
41 039
-39 025
2 014
-253
1 761

39 201
399
39 600
-38 559
1 041
250
1 291

34 222
264
34 486
-36 579
-2 093
992
-1 100

4 311
682
4 993
-4 920
73
73

3 728
661
4 389
-4 735
-346
200
-146

3 586
613
4 199
-4 168
32
32

Note 8

Til hovedoversikt balanseregnskapet - aksjer og andeler
Bokført verdi 31.12.09
44 095
51
2 110
470
264
3 000
25
7 241
200
100
580
225
1 727
480
100
7 900
3 500
162
37
64
1 800
2 500
250
29
76 909
Bokført verdi 31.12.09
50
200
5
2
79
20
1
30
11
40
86
68
230
4 930
99 000
27
104 780
181 689

Antall aksjer
34 018
51
224 350
940
132
1 304
25
707
200
50
5 525
225
71
18
10
100
39
16 295
75
4
1 800
1 250
5

Eierandel
34,02%
16,90%
100,00%
43,72%
48,00%
100,00%
38,03%
6,60%
7,46%
37,50%
16,07%
13,52%
10,00%
20,00%
19,50%
22,09%
15,00%
6,25%
18,90%
100,00%
25,00%

Antall andeler
18
3
10
15
10
60
10

274

16,66%

ØKONOMI

Aksjer
Istad AS - B-aksjer
Tusten Tunnelselskap AS
Gotfred Lies plass 1 AS
Bergmoprodukter AS
AS Regionteatret i Møre og Romsdal
Molde Kino AS
DH-bygget AS
Molde Lufthavnutvikling AS
Muritunet AS
Destinasjon Molde & Romsdal AS
Møreaksen AS
Bjørnsonhuset AS
Langfjordtunnelen AS
Samspleis AS
Harøysund Næringspark AS
Træffhallen AS
Akerhallen AS
Kystlab AS
Trafikkterminalen Molde AS
Hyseskjæret AS
Molde Kunnskapspark AS
Romsdalsmuseet Eiendom AS
Romsdal Parkering AS
Molde Kulturbygg AS
Sum aksjer
Andeler
Stiftelsen Molde Ungdomsboliger - egenkapital
GassROR IKS - innskuddskapital
Biblioteksentralen AL - andeler
A/L Skarbakkene
Molde Båthavnlag A/L
Skaret Skisenter BA
Skaret Travbane
Berg Alpin BA
Molde Barnehager BA
Stiftelsen Bjørnsonfestivalen - innskudd
Storgt 10-12-14 AS - leieboerinnskudd
Gjestestova AS - innskudd
Øvre veg 11 - innskudd
Egenkapitaltilskudd KLP
Molde Kommunale Pensjonskasse -selskapskapital
Molde Boligbyggelag A/L
Sum andeler
Sum aksjer og andeler

100,00%

*Markedsverdi for aksjer og andeler er ikke mulig å fastsette annet enn gjennom realisasjon.

Note 9

Til hovedoversikt balanseregnskapet - disposisjonsfond
Delbeløp

Disposisjonsfond per 01.01.09
Avsatt fra driftsregnskapet
Bruk i driftsregnskapet

Avvikling av likviditetsreserven
Delvis dekn.undersk.(K-sak 46/09)
Oppløst likvditetsreserve (K-sak 60/09)
Annet

Bruk i investeringsregnskapet
Disposisjonsfond per 31.12.09

Note 10

-21 094
-2 661
-1 927

Beløp
23 343
2 661

-25 682
-322
0

Til hovedoversikt balanseregnskapet - bundne driftsfond

Bundne driftsfond per 01.01.09
Avsatt fra driftsregnskapet
Bruk i driftsregnskapet
Bundne driftsfond per 31.12.09

Beløp
17 082
4 073
-6 012
15 143
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Note 11

Til hovedoversikt balanseregnskapet - ubundne investeringsfond

Ubundne investeringsfond per 01.01.09
Avsatt fra investeringsregnskapet
Bruk i investeringsregnskapet - egenkapitaltilskudd KLP
Ubundne investeringsfond per 31.12.09

Note 12

Avvikling av likviditetsreserven

Til hovedoversikt balanseregnskapet - bundne investeringsfond

Bundne investeringsfond per 01.01.09
Avsatt fra driftsregnskapet
Avsatt i investeringsregnskapet
Bundne investeringsfond per 31.12.09

Note 13

Til hovedoversikt balanseregnskapet - likviditetsreserve

ØKONOMI

Debet
2 661
7 128
-

Kredit
2 661
7 128
-

Til hovedoversikt balanseregnskapet - udekket/udisponert i investeringsregnskapet
Debet
129 574
7 946

Underskudd per 01.01.09
Bruk (39650-39651)
Styrking (35650-35651)
Overført til Molde Eiendom KF
Underskudd per 31.12.09

Kredit
29 988
31 037
76 496

Udekket og udisponert i investeringsregnskapet framkommer i årets balanseoversikt på egne linjer.
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Beløp
916
43
3 776
4 735

Avvikling av likviditetsreserven

AVSATT I DRIFTSREGNSKAPET KONTO 2.5980.001 - 005
Overskudd per 01.01.09
Avvikling av likv. Res. - overført disp. fond.
Saldo per 31.12.09
Tilsvarende for avsetninger i investeringsregnskapet på konto 2.5980.101 - 103
Overskudd per 01.01.09
Avvikling - overført investeringsfond
Saldo per 31.12.09

Note 14

Beløp
89 635
7 128
-497
96 266

Balansen*
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Sum aktiva
Egenkapital
Langsiktig gjeld
- herav pensjonsforpliktelser
Kortsiktig gjeld
Sum passiva

Molde
Molde
kommune Havnevesen KF
1 357 297
4 015
-1 330 902
-3 946
26 395
69
-51 420
-3 022
27 765
3 571
2 740
618
-8 908
-356
-28 186
-25
34 354
237
Molde
Molde
kommune Havnevesen KF
2 036 544
69 891
542 443
10 205
2 578 987
80 096
467 402
59 639
1 637 617
19 703
1 341 239
473 968
754
2 578 987
80 096

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

dette kan gi verdifull informasjon. I denne noten presenterer
vi derfor beløp fra driftsregnskapet og balansen samlet for de
enheter som inngår i rettssubjektet Molde kommune.

Molde
Molde
Utleieboliger KF Vann og Avløp KF
36 466
68 071
-25 331
-57 251
11 135
10 820
-14 855
-14 379
5 989
6 889
2 269
3 330
-4 569
1 181
2 269
-58
Molde
Molde
Utleieboliger KF Vann og Avløp KF
375 316
243 361
-131
37 023
375 185
280 384
74 506
508
297 664
259 731
3 218
30 866
3 015
20 145
375 185
280 384

Molde
Folkebad KF
15 946
-498
15 448
-20
15 428
-15 428
Molde
Folkebad KF
144 370
11 302
155 672
32 126
122 095
1 995
1 451
155 672

Molde
Eiendom KF
Sum
102 629 1 584 424
-114 217 -1 532 145
-11 588
52 279
55
-83 641
27 956
72 170
16 423
40 808
-8 177
-32 869
-8 234
-41 014
35 535
12
2 460
Molde
Eiendom KF
Sum
1 001 102 3 870 584
180 854
781 696
1 181 956 4 652 280
-31 243
602 938
1 177 334 3 514 144
14 128 1 391 446
35 865
535 198
1 181 956 4 652 280

(fortsettelse Note 15)
Molde kommune er 100 pst. eier i tre aksjeselskap. Hovedtall (hele tusen) for disse gjengis her:
Selskap
Molde Kino AS*
Godtfred Lies plass 1 AS*
Godtfred Lies plass 1 Omsorgsboliger AS

Årsresultat
383
311
-26

Egenkapital
1 864
3 434
678

Gjeld
18 912
22 704
442

Regnskapet for Romsdal Parkering AS er ikke sluttført for 2009 som er første driftsår.
* Ikke revidert

Note 16

Kommunens kapitalkonto

01.01.09 Balanse (undersk. i kapital)
Salg av fast eiendom og anlegg
Molde Kommunale Pensjonskasse (korrigering)
Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler
Av- og nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler
Avdrag på utlån
Eksterne lån - andel avdrag fra foretakene
Bruk av eksterne lån
Molde Utleieboliger KF - reduksjon ansvarlig lån
Aktiva overført til Molde Eiendom KF
31.12.09 Balanse (kapital)
Sum debet

Note 17

Debet
43 448
3 769
16 611
738
11 154
6 234
13 084
46 094
17 535
919 280
447 520
1 525 467

01.01.09 Balanse (kapital)
Aktivering av fast eiendom og anlegg
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler
Kjøp av aksjer og andeler
Utlån
Avdrag på eksterne lån
Pensjonsmidler MKP/KLP/SPK
Lån overført til Molde Eiendom KF
Egenkapitalinnskudd KLP
Ekstraordinære avdrag
31.12.09 Balanse (undersk. i kapital)
Sum kredit

Kredit
549 414
68 262
16 162
576
9 874
68 153
4 041
803 767
493
4 725
1 525 467

Ytelser til ledende personer og kontrollorganer
2009
748 995
513 906
808 653

Kontrollorganer:
Honarar for regnskapsrevisjon
Honorar for forvaltningsrevisjon
Andre oppgaver revisor
Kontrollutvalgssekretær

748 000
476 000
136 000
278 256

ØKONOMI

Ordfører
Varaordfører
Rådmann

Molde, 16. mars 2010

Kurt Magne Thrana
økonomisjef

Arne Sverre Dahl
rådmann
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Finansrapport per 31. desember 2009
En stor del av kommunens likviditet er plassert i bank og har
i 2009 gitt god avkastning. Renteinntekter per 31. desember
utgjør 3,6 mill. kroner. Molde kommune har i året oppnådd en
rentesats noe bedre enn NIBOR i samsvar med bankavtalen.

instrumenter. Av dette har 27,3 mill. kroner vært plassert på
konto i Sparebank 1 SMN og Sparebank1 Nordvest. Beløpet
har vært plassert på egne konti og inngår i rapportering av
langsiktige finansielle aktiva nedenfor. Videre ble det før årsskiftet 2006/2007 plassert 60,0 mill. kroner til forvaltning i ulike
finansielle aktiva gjennom forvaltningsselskapet Pareto Forvaltning ASA i Oslo.

Molde kommune har plassert en andel av langsiktige finansielle aktiva på opprinnelig 87,3 mill. kroner i ulike finansielle

Bankinnskudd
Bank
Sparebank 1 SMN

Snitt innestående i 2009
161 801 482

Renteinntekt
3 663 950

Oppnådd rente i % - annualisert*
2,26%

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

Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva
Forvalter

Markedsverdi
01.01.2009
50 047 241
29 996 181
80 043 422

Pareto Forvaltning ASA 1)
Pengemarked - egen forvaltning 2)
Markedsverdi 31.12.2009

Markedsverdi
31.12.2009
61 763 570
30 794 750
92 558 320

Andel i %
31.12.2009
66,71%
33,29%
100,00%

Avkastning
(annualisert)
23,41%
2,66%
15,63%

Bench mark
28,25%

1) Annualisert avkastning er til en viss grad påvirket av kjøp/salg i perioden.
2) Renteavkastningen er beregnet ut ifra månedlig kapitalisering.

Annualisert avkastning i ulike andre indekser
Renter 3 mnd.
2,13%

Oslo børs OSEBX
64,79%

Tidsvektet avkastning vs. indekser
Portef.

Bench: (45/55)
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Renter 3 år
3,19%

Vår eksterne forvalter har hatt slik avkastning i forhold til benchmark siden oppstarten i desember 2006.

28.02.2007

ØKONOMI

Diverse andre indekser

aksjer og 55 pst. i obligasjoner. Vår portefølje har i året hatt en
lavere aksjeandel enn dette. For 2009 slår Pareto Forvaltning
ASA hovedindeksen på Oslo Børs (aksjer) med 7,5 pst. med
sin portefølje.

Låneforvaltning
Långiver
Opplysningsvesenets Fond
Kommunalbanken
Kommunalbanken
Kommunalbanken
Husbanken
Husbanken
Kommunalbanken
KLP Kommunekreditt
Kommunalbanken
Kommunalbanken
KLP Kommunekreditt
Kommunalbanken
Husbanken
Renteswap Sparebanken Midt Norge
Renteswap Sparebanken Midt Norge
Sum lån 31.12.2009 konsernet
Fradrag utlån KF
Molde Utleieboliger KF
Molde Vann og Avløp KF
Molde Folkebad KF
Molde Eiendom KF
Sum Molde kommune

Lånenr.
60007/60008
60011
60033
60036
60037
60039/60025
60043
60044
60045
60046
60047
60048
60049

Rentevilkår
Flytende rente
Fast rente
Flytende rente
Flytende rente
Fast rente
Flytende rente
Flytende rente
Fast rente
Flytende rente
Flytende rente
Flytende rente
Flytende rente
Fast rente
Fast rente
Nibor

Saldo 31.12.2009
1 633 338
81 249 350
130 045 810
226 423 340
9 183 672
12 767 082
66 431 840
35 472 768
333 417 000
215 658 310
300 757 539
589 392 140
10 000 000
200 000 000
-200 000 000
2 012 432 189

Renter per 31.12.2009
1,39%
5,47%
2,15%
2,03%
4,50%
2,10%
2,09%
5,12%
2,08%
2,10%
2,05%
2,09%
4,00%
3,48%
2,44%

-203 885 064
-228 864 334
-120 100 000
-1 163 205 232
296 377 559

Av saldo ved årsskiftet er 336 mill. kroner fastrentelån. Øvrige
lån ligger i det flytende rentemarkedet. Renterisikoen for
Molde kommune er likevel betydelig mindre enn brutto lånegjeld som følge av betydelige midler innestående i bank og
lån der kommunen mottar rentekompensasjon fra staten med
videre. Gjennomsnittlig rente på lån med flytende rente ble i
2009 på 2,88 pst. Dette var 0,41 pst. høyere enn 3 måneders

Hovedtallsanalyse

nominell NIBOR for året. Dette skyldes den urolige finansielle
situasjon som oppstod i 2008 og som gikk langt inn i 2009.
Molde kommune refinansierte en stor del av gjelden i 2009.
Tiltak truffet gjennom regnskapsåret 2009 har redusert Molde
kommunes renterisiko noe i forhold til situasjonen per. 31.
desember 2008, men årets resultat og manglende bufferfond
tilsier at situasjonen fortsatt er krevende.

Driftsutgifter

Molde kommunes driftsinntekter (ekskl. interne overføringer)
består av:

Molde kommunes driftsutgifter (ekskl. interne overføringer)
består av:

• Formues-, inntekts- og eiendomsskatteinntekter
• Rammetilskudd fra staten
• Øvrige driftsinntekter som inntektsføres direkte i avdelinger/
enheter. Eksempler på dette er refusjoner, brukerbetalinger,
øremerkede tilskudd m.v.

• Lønn og sosiale utgifter
• Kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonen
• Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon
• Andre utgifter som tilskudd, overføringer og avskrivninger

Samlede driftsinntekter i 2009 var på 1.357 mill. kroner. Dette
er en økning på 155 mill. kroner, eller 12,9 pst. fra 2008.
Kommunens skatteinngang var 555,9 mill. kroner. Dette er en
økning på 30,9 mill. kroner eller 5,9 pst. fra 2008. Eiendomsskatten har økt med 0,9 mill. kroner til 27,9 mill. kroner fra
2008 til 2009. Netto rammetilskudd øker fra 2008 til 2009
med 55,3 mill. kroner etter at inntektsutjevningen har påvirket
dette tilskuddet negativt med 7,2 mill. kroner i 2009. Brukerbetalinger, andre salgs- og leieinntekter samt overføringer er
økt med 10,2 mill. kroner fra 2008 til 2009.

Driftsutgiftene steg fra 2008 til 2009 med 124,6 mill. kroner
(10,3 pst.). Økningen i lønn og sosiale utgifter var på 71,9
mill. kroner (8,5 pst.). Kjøp av varer og tjenester som inngår
i tjenesteproduksjonen ble redusert med 27,9 mill. kroner,
mens kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon økte med 10,7 mill. kroner i forhold til 2008.
For året 2009 utgjorde lønn og sosiale utgifter 68,7 pst. av de
totale driftsutgiftene mens andelen i 2008 utgjorde 69,8 pst.

Driftsutgifter

Driftsinntekter

1 330 902

1 357 296
1 060 311

2006

ØKONOMI

Driftsinntekter

1 086 016

2007

1 202 653
1 029 211

2008

2009

Finanstransaksjoner (eksterne)

Finansinntektene består av renteinntekter, utbytte og eieruttak samt mottatte avdrag på utlån og utgjør 43,8 mill. kroner
i 2009. Finansinntektene økte med 1,3 mill. kroner fra 2008.
Ellers har Molde kommunes likviditet i 2009 ligget på et betydelig lavere nivå enn i 2008.
Finansutgiftene består av renteutgifter, provisjoner og andre
finansutgifter samt avdragsutgifter på kommunens lånemasse

2006

1 073 331

2007

1 206 257

2008

2009

og utgjør 95,2 mill. kroner i 2009. Finansutgiftene er redusert
med 37,4 mill. kroner i 2009 sett i forhold til 2008. Reduksjonen skyldes et betydelig lavere rentenivå i 2009. De siste
årene er det tatt opp store lån og disse bidrar nå til høyere
avdragsutgifter. Molde kommune har en stor del av kommunens lånemasse liggende i det flytende rentemarkedet. Kommunen er som en følge av dette sårbar ovenfor renteøkninger,
men det viser seg at det har vært lønnsomt å operere med en
så stor andel av lånemassen i flytende renter de siste årene.
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Besøkshjem
Enkelte barn har behov for å bli kjent med og være sammen med
andre enn sin egen familie. Særlig i tilfeller hvor familien er liten
og det er behov for å utvide nettverket. Det kan også være forhold
i hjemmet som gjør at foreldrene trenger avlastning.
Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak som iverksettes
i samarbeid med foreldrene og administreres av
barne- og familietjenesten i kommunen. Det
må søkes om å få være besøkshjem og for
å få innvilget bruk av ordningen.

Gjennomsnittlig lånerente (fast og flytende) var 3,14 pst. i
2009 mot 6,27 pst. i 2008.
Resultat eksterne finanstransaksjoner
90 078

55 332

51 420
34 949

2006

2007

2008

2009

Investeringer

Molde kommunes brutto investeringsutgifter i 2009 er på 74,4
mill. kroner. Dette er en betydelig reduksjon fra 2008. Dette
skyldes at Molde Eiendom KF nå er skilt ut som eget foretak
og de fleste større byggeprosjektene er overført til foretaket.
Kommunens investeringsutgifter dekkes med 46 mill. kroner
i bruk av lån, mens resterende dekkes av salgsinntekter og
overføringsinntekter. Av store prosjekter nevnes:
• Årølia etappe 2 (19,8 mill. kroner)
• Årølia nord-øst forbi Posten (6,7 mill. kroner)
• Asfaltering kommuneveier (4,8 mill. kroner)
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Gjeld og utlån

Langsiktig gjeld er redusert med 902,0 mill. kroner i 2009 til
1.637,6 mill. kroner. Av dette beløpet refererer 98,6 mill. kroner
seg til økning av kommunens pensjonsforpliktelser. Ordinære
lån til investeringsformål og videreutlån utgjorde 296,4 mill.
kroner ved utgangen av 2009 og ble redusert med 1.000,7 mill.
kroner i 2009. I hovedsak skyldes reduksjonen overføring av
gjeld til Molde Eiendom KF. Totalt utgjorde ubrukte lånemidler
48,6 mill. kroner ved utgangen av 2009.
Kommunens renteutgifter i 2009 utgjorde 44,5 mill. kroner.
Dette er vesentlig lavere enn i 2008 og utgjør en reduksjon
på hele 51,4 pst. Kommunes avdragutgifter økte med 12,9
mill. kroner i 2009. Molde kommune fører minsteavdrag etter
bestemmelsene i kommuneloven. Det er verdt å merke seg at
renteutgifter og avdrag som gjelder gjeld knyttet til bygg som
er overtatt av Molde Eiendom KF i 2009 er ført i Molde kommunes regnskap. Dette skyldes at disse utgiftene var budsjettert
i ”morselskapet” dette året. Fra og med 2010 vil utgiftene bli
plassert i riktig selskap. Kommunen tar opp lån i Husbanken og
foretar videreutlån av såkalte startlån til kommunens innbyggere. Utestående lån har økt fra 38,0 mill. kroner i 2008 til 41,2
mill. kroner ved utgangen av 2009. Ekstraordinære avdrag på
startlån utgjorde forøvrig 4,7 mill. kroner i 2009.

Gjeld og pensjonsforpliktelser

2 539 693

2 249 337

2 178 867

1 141 421

1 056 882

2006
= Langsiktig gjeld

1 242 624

2007
2008
= Herav pensjonsforpliktelser

1 637 616

1 341 238

2009

Arbeidskapital og likviditet

Helsestasjon.for.ungdom
Dette er et tilbud der ungdom kan snakke med helsesøster, lege
og psykolog om ting som er vanskelig. Aktuelle tema er depresjon,
spiseproblem, stress, kjærlighetssorg, ensomhet, rusproblem og
familiekonflikter. Det tilbys også veiledning i forhold til prevensjon,
seksualitet og kjønnssykdommer. Målgruppa er ungdom i aldersgruppen 13-20 år og tjenesten er gratis. Det er ingen timebestilling.

Endringen i arbeidskapitalen skal si noe om hvorvidt kommunen betalingsevne har forbedret eller forverret seg i løpet av
året. Det kreves allikevel en nærmere analyse av resultatet for
å kunne si om den reelle betalingsevnen har økt.
Molde kommunes arbeidskapital, beregnet som differansen
mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, er ved utgangen av
året 68,5 mill. kroner. Arbeidskapitalen er redusert med 133,4
mill. kroner i 2009. Dette skjer som et resultat av at Molde
Eiendom er skilt ut som eget foretak og at ubrukte lånemidler reduseres betydelig. Samtidig er investeringsregnskapet
avsluttet med et udekket beløp (manglende finansiering) på
7,9 mill. kroner i 2009. Investeringene i Årølia utgjør noe av
årsaken til underskuddet i investeringsregnskapet. Hovedkonklusjonen er at likviditeten i Molde kommune ved årsskiftet er
betydelig redusert i forhold til tidligere år. De mest likvide midlene er de siste årene også redusert som følge av en stadig
større saldo på premieavvik fra tidligere år og selgerkreditten
til Moldekraft AS etter salg av aksjer i 2007.
Endring i arbeidskapital
20 410
-8 268

-5 949

-164 396
2006

2007

2008

2009

Risikoeksponering
Renterisiko

Molde kommunes lån ligger for en stor del i det flytende
rentemarkedet. Av dette regnes omtrent 50,0 pst. som
rentesikret gjennom statlige rentekompensasjonsordninger,
gjennomsnittlig innestående i bank, lån til fast rente m.v.
Kommunens bufferfond (disposisjonsfondet) er brukt opp. I
begynnelsen av året ble ytterligere 200 mill. kroner rentesikret
gjennom en rentebytteavtale på 5 år. Det vurderes fortløpende om rentesikring av lån skal økes ytterligere.

Kredittrisiko

Molde kommune er ikke utsatt for kredittrisiko i større grad.

Likviditetsrisiko

Kontaktinformasjon:

Et større underskudd i 2008, oppbrukte reserver og stramme
budsjett i årene som kommer gjør at likviditetsrisiko er et aktuelt tema å vurdere. Per i dag er likviditeten tilfredsstillende
og det anses ikke å være stor risiko i forhold til kommunens
inntektskilder. Kommunen har for øvrig inngått avtale med
kommunens hovedbankforbindelse om trekkrettigheter på
konsernkonto innenfor en ramme på 100 mill. kroner.

Helsestasjon for ungdom har lokaler i Hamnegata 35, 3.etasje,
inngang ved kafé Gimle.
Åpningstid:.
Mandag og torsdag kl 14.00 – 16.00
Telefon.i.åpningstid: 71 11 12 56
En nærmere beskrivelse av tjenesten finnes på kommunens
hjemmeside: www.molde.kommune.no
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Kommunene og norsk økonomi

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
KS belyser i en serie publikasjoner utviklingen i norsk økonomi
med særlig vekt på betydningen for kommunene. I det etterfølgende gjengis deler av deres siste rapport med benevnelsen ”Kommunene drar kredittkortet” med fokus på kommunesektoren i et nasjonalt perspektiv. Etter syv fete år kommer
syv magre, minnet Statsministeren om i sin nyttårstale.
Finansministeren på sin side varsler en lavere vekst i utgiftene
fra 2011, etter flere år med tiltagende bruk av oljepenger. I
hvilken grad vil ”syv fete år” være en rimelig beskrivelse av
de syv årene 2004-2010 anvendt på kommuneøkonomien?
I perioden 2004-2010 vil sektoren ha en gjennomsnittlig årlig
realinntektsvekst på 3,0 pst. Dette gjelder også veksten i det
kommunale konsumet og investeringene. Det er særlig de
øremerkede overføringene som har vokst. Veksten i de frie
inntektene er 2,3 pst. per år. Utgiftene til barnehager har økt
mest, men også en rekke av de kommunale tjenestene som
finansieres av sektorens frie midler har vokst mye. En vekst
på 3,0 pst. er, om ikke en fet vekst, så i alle fall bra. Det er
høyere enn den antatte potensielle veksten i norsk økonomi,
og bare svakt under faktisk BNP-vekst for Fastlands-Norge i
syvårsperioden.

Hvordan kan det ha seg at kommunene i så sterk grad har
prioritert økte tjenester på bekostning av sunn kommuneøkonomi? Svaret kan ligge i at kommunene ser det som sin
oppgave å skape et balansert tjenestetilbud til innbyggerne.
Der staten nøyer seg med satsinger på enkeltområder, må
kommunene avveie en rekke ulike behov mot hverandre.
Kommunene kan ikke la åpenbare behov ligge udekket og
begrense satsingen til et fåtall statlige satsingsområder.
Befolkningsveksten
gjennom perioden har alene krevd store
2
4
6
ressurser
bare
for
å
opprettholde
standard og dekningsgra7
10
der1315 på tjenestene. Sterk vekst i det private forbruket bidro til
at velgerne også krevde bedre offentlige tjenester. Dersom
20
dette er svaret, er de store økonomiske ubalansene som nå
24
synliggjøres
i noen grad et utslag av at kommunene i for stor
28 har forsøkt å rette opp ubalanser i tjenestetilbudet skapt
grad
av sterk konjunkturoppgang, demografi og statlige satsinger.
35
Statlig retorikk om sterk vekst i kommunesektorens inntekter
har samtidig bygd opp forventninger blant lokalpolitikere og
37
velgere
om rom for en generell styrking av tjenestetilbudet.
Det er ikke bare staten som må begrense pengebruken i
56
årene
som kommer. Kommunesektoren må nå i større grad ta
80
hensyn til egen økonomisk balanse.
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Men medaljen har en bakside da utgiftsveksten har kostet
dyrt. Inntektsveksten er regnet fra 2003, som var et meget
svakt år for kommuneøkonomien. Bortsett fra 2005 og 2006
har driften i perioden vist et svakere resultat enn de 3,0 pst.
anbefalt av teknisk beregningsutvalg (TBU). Sektorens gjeld
som andel av inntektene har økt til nivåer en må tilbake til
1990 for å finne maken til. Kommunesektoren har opplagt
forsøkt å strekke fellen lenger enn den rakk.
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Konjunkturoppgang fra dyp bunn

En konjunkturnedgang er en periode hvor produksjonen faller
i forhold til produksjonskapasiteten i økonomien. Selv i en
konjunkturnedgang er det bedrifter som fortsetter å utvide
produksjonskapasiteten, enten fordi de er i markeder som
fortsetter å vokse eller fordi i gangsatte investeringsprosjekter
skal fullføres. Med vekst i befolkningen vil det samtidig være
en økning i den potensielle arbeidsstyrken. Uendret arbeidsledighet vil således kreve en viss økonomisk vekst. Derfor
må en konjunkturnedgang måles i forhold til den potensielle
veksten i økonomien.

En varighet på bare fem eller seks kvartaler er kort for en
konjunkturnedgang både i USA og EU-landene. Det raske omslaget må sees på bakgrunn av myndighetenes omfattende
stimulansetiltak, utløst av finanskrisens dramatiske forløp.
Den samlede effekten av rentenedsettelser, økte utgifter over
offentlige budsjetter og ekstraordinære hjelpetiltak for bankene, har gitt sterke positive vekstimpulser til økonomien.
Det raske omslaget kan også skyldes at det forutgående
fallet i produksjonen var svært kraftig og skjedde brått. Den
omfattende usikkerheten som ble utløst av finanskrisen kan
ha ført til at mange produsenter reduserte produksjonen mer
enn den reelle svikten i etterspørselen. Etter hvert som tilliten
vendte tilbake kunne produksjonen justeres noe opp igjen.
Effektene av stimulansetiltakene vil etter hvert falle bort, enten fordi de er uttømt eller fordi tiltakene regelrett reverseres.
Tatt i betraktning den dype konjunkturbunnen industrilandene
har vært inne i, er det derfor langt fram til en mer balansert
konjunktursituasjon internasjonalt.

Norge har sluppet lett unna så langt

Norge opplevde fall i BNP gjennom 2008, men for fastlandsøkonomien snudde nedgangen til vekst allerede i 2. kvartal
i fjor. For norsk økonomi under ett har finanskrisa så langt
betydd at landet har kommet over i en mer balansert konjunktursituasjon. Det viser seg også i arbeidsledigheten som har
økt noe, men som fortsatt ligger nesten like lavt som under
den forrige høykonjunkturen på siste halvdel av 1990-tallet.
For enkelte næringer er imidlertid utviklingen mer alvorlig,
blant annet for industri, bygg og anlegg og varehandelen, der
sysselsettingen i 3. kvartal 2009 lå 5-6 pst. lavere enn ett år
tidligere. For flere industribransjer var fallet i sysselsettingen
på godt over 10 pst. Nedgangen i bygg og anlegg, teko, byggevare- og møbelindustri, samt varehandel kom til tross for offentlige stimuleringstiltak, som økt vedlikehold og investering
i offentlig sektor, lave renter og støttetiltak for banksektoren.

Sterk kommunevekst i 2009

I kommunene har sysselsettingsveksten fortsatt. Dette er
blant annet en følge av at Regjeringen og Stortinget valgte
å skjerme kommunal sektors inntekter fra virkningene av
finanskrisen for å unngå negative ringvirkninger som svekket
aktiviteten i privat sektor ytterligere. Også de finans- og pengepolitiske tiltakspakkene ble rettet inn mot å styrke sysselsettingen i privat sektor. Med svakere vekst i kommunesektoren og uten de politiske stimulansepakkene, ville utvilsomt
sysselsettingsveksten i privat sektor vært enda svakere.
Det var også en kraftig vekst i investeringene i kommunesektoren i 2. og 3. kvartal på 12,7 pst. regnet fra samme halvår
året før. For de siste fire kvartalene, regnet fra foregående
firekvartalsperiode, var veksten 7,8 pst. Dette er klart høyere
enn investeringsveksten for Fastlands-Norge, som var negativ
i den samme perioden på -10,3 pst. Den sterke veksten i
kommunesektoren i perioden er også noe påvirket av tiltakspakken, fordi hovedparten av disse prosjektene først hadde
byggestart i 3. kvartal. Det er også sannsynlig at svakere
ordretilgang for byggenæringen kan ha ført til at kommunesektoren har fått flere aktører på banen ved anbudskonkurranser. Investeringsprosjekter som tidligere ikke har blitt realisert
pga liten interesse fra entreprenørene, kan dermed ha blitt
igangsatt.
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Hva bruker kommunene pengene på?

Brutto driftsutgifter kommuner 2008
fordelt prosentvis per tjenesteområde
Pleie og omsorg: 26 %
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ØKONOMI

Fordelingen av netto driftsutgifter gir et annet bilde, særlig
for områder som helt eller delvis finansieres av øremerkede
midler og/eller brukerbetalinger. Dette gjelder spesielt barnehager samt vann, avløp og renovasjon (VAR). Av samlede
netto driftsutgifter på 168,5 mrd. kroner i 2008, gikk 34,0 pst.
til pleie- og omsorgssektoren, 29,0 pst. til grunnskolen og 3,0
pst. til barnehager mens netto driftsutgifter til sosialtjeneste
utgjorde 5,0 pst. av totale netto driftsutgifter.

05:1

Antall sysselsatte i alt
Kommunalt sysselsatte (antall)
Kilde: Kvartalsvis nasjonalregnskap, SSB
BNP Fastlands-Norge

Boliginvesteringer
Kommunale investeringer (estimert)
BNP Fastlands-Norge
Kilde: Kvartalsvis nasjonalregnskap, SSB, KS

Samlede brutto driftsutgifter for kommunene var 266,9 mrd.
kroner i 2008. Størst andel av utgiftene ble brukt i pleie- og
omsorgssektoren (26,0 pst.), grunnskolen (21,0 pst.) og barnehagene (11,0 pst.), jfr. figur.
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Barnehage: 11 %

Samferdsel: 2 %
Adm, styring og
fellesutg.: 7 %
Barnevern: 2 %
Kommunehelse: 4 %
Vann, avløp,
Kultur: 4 % Sosialrenov./avfall: 5 %
tjeneste: 4 %

Av kommunenes og fylkeskommunenes samlede brutto
driftsutgifter, ble størst andel (om lag 35,0 pst.) brukt til utdanning sett under ett (barnehage og skole). Nest størst andel
gikk til pleie og omsorg, kommunehelse og tannhelsetjenesten (om lag 27,0 pst.), mens samferdsel utgjorde om lag
5,0 pst. av samlede kommunale og fylkeskommunale brutto
driftsutgifter.

Fortsatt høyt sykefravær

Sykefraværet i kommuner og fylkeskommuner var i 12-måndersperioden 4. kvartal 2008 – 3. kvartal 2009 på 9,6 pst.
regnet som andel av mulige årsverk.
Kostnadene ved sykefravær for kommuner og fylkeskommuner er på om lag 14 mrd. kroner per år. Under forutsetning av
at medarbeidere som er fraværende på grunn av sykdom blir
erstattet av vikarer og at sykefraværet faller relativt like mye
innenfor og utenfor arbeidsgiverperioden, vil en reduksjon på
1 prosentpoeng i sykefraværet tilsvare en innsparing på 1,4
mrd. kroner per år i sykefraværskostnader knyttet til kommunalforvaltningen. Dette tilsvarer lønnskostnader for 2.700
årsverk.

ØKONOMI

Fortsatt sterk kommunal lånevekst

De siste tallene fra Statistisk Sentralbyrå fra utgangen av
november 2009 viser fortsatt sterk vekst i brutto rentebærende lånegjeld for kommuner og fylkeskommuner. Gjelden
er samlet kommet opp i 251 mrd. kroner. Gjeldsøkningen har
vært klart sterkere gjennom 2009 enn i de foregående årene,
selv om den avtok noe mot slutten av året. Gjeldsøkningen
bidrar til at kommuner og fylkeskommuner blir mer utsatt for
økte driftsutgifter når rentenivået igjen vil stige. Størsteparten
av gjelden per utgangen av november 2009 var tatt opp hos
kredittforetakene (de største er nok KLP Kommunekreditt og
Kommunalbanken) med 67,8 pst. Ordinære banker stod kun
for 1,4 pst., statsbanker (Husbanken) for 10,4 pst. og livsforsikringsselskapene for 3,1 pst. Obligasjonslånene utgjorde 14,2
pst. og sertifikatlån 1,7 pst.
I tillegg til denne gjelden kommer gjeld som er tatt opp av
kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak
på nær 79 mrd. kroner ved utgangen av oktober 2009.
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Netto
rentebærende gjeld for kommunesektoren ved utgan7
10
gen1315 av 2008 er anslått til 94 mrd. kroner. Det innebærer at 1
pst. økt rente for kommunesektoren gir om lag 1 mrd. kroner
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mer
i økte renteutgifter på sikt. En del lån er tatt opp med
rentebinding,
men mye er flytende. I løpet av 2009 har det
24
imidlertid
skjedd en vridning mot økt grad av rentebinding og
28
økt bindingstid.
Molde kommune ...................................................................................................... 10
Kommunale foretak ................................................................................................. 10
Kommunale aksjeselskap .............................. ........................................................ 10
Interkommunale selskap ........................................................................................ 10
Molde kommunale pensjonskasse.............. ......................................................... 10

Mål og måloppnåelse

Kommunens visjon ..................................... ............................................................. 10
Satninsgsområde sentrumsutvikling ..... .............................................................. 10
Satsningsområde ungdom ......................... ........................................................... 10
Evaluering av overordnede mål .................. .......................................................... 10
Innbyggerundersøkelse (omdømmebygging)..................................... ................ 10

Samfunn og livskvalitet

Kommunebarometer..................................... ........................................................... 10
Miljørapport..................................... ......................................................................... 10
Beredskap..................................... ............................................................................ 10

Kommunens styringsredskap

35

Årshjulet ..................................... .............................................................................. 10
Rettesnora - kommunens kvalitetsstyringssytem ..................................... ........ 10
Balansert målstyring (BMS) ....................... ........................................................... 10
Kvalitetsdokumentasjon ............................... ......................................................... 10
Avvik og tiltaksrapportering ....................... ........................................................... 10
Risikoanalyse ..................................... ...................................................................... 10

Medarbeider

Kompetanseutvikling ............... ............................................................................... 10
Medarbeiderundersøkelsen ..................... ............................................................ 10
Likestilling ................................................................................................................. 10
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ............... ............................................................ 10
Hovedverneombud .................................................................................................. 10
Tillitsvalgte ..................................... .......................................................................... 10
Seniorpolitikk ..................................... ...................................................................... 10
Sykefravær ..................................... .......................................................................... 10
Kvalitetskommuneprosjekt ...................... .............................................................. 10

Demografi gir økt behov for tjenester

37
Befolkningsveksten
i Norge har ligget på et historisk høyt nivå
de siste årene. Det tekniske beregningsutvalget for kommu56
nesektoren
beregner sektorens mer-/mindrekostnader knyttet
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til demografi (gitt uendrede enhetskostnader og dekningsgrader) for kommende år på bakgrunn av anslått befolkningsvekst
for året før. Basert på beregninger i 2009, er det i Nasjonalbudsjettet for 2010 lagt til grunn 1,5 mrd. kroner
(i 2009-priser) i merkostnader.
Økonomi

Regnskapsprinsipper og regnskapsresultat ..................................... ................. 10
Driftregnskapet ........................................................................................................ 10
Investeringsregnskapet ........................... .............................................................. 10
Balansen ................................................................................................................... 10
Noter ..................................... .................................................................................... 10
Finansrapport ........................................................................................................... 10
Hovedtallsanalyse ................................................................................................... 10
Kommunene og norsk økonomi .............. .............................................................. 10

Innvesteringer

Investeringer alle avdelinger og resultatenheter ..................................... ......... 10

Generelle nøkkeltall (KoSTRA)

Behovsprofil ..................................... ........................................................................ 10
Sammenligning andre kommuner hovedtall ... .................................................... 10

58

Skattesvikt i kommunene

Skatteinngangen for kommuner og fylkeskommuner for 2009
var på 129,6 mrd kroner. Dette er 5,3 pst. mer enn i 2008. I
Nasjonalbudsjettet for 2010, som er siste anslag fra Finansdepartementet, ble det anslått en skattevekst på årsbasis på
5,6 pst. For kommunene var inngangen 535 mill. kroner under
siste anslag, mens for fylkeskommunene var skatteinngangen
76 mill. kroner over.
Skattene i 2009 har variert betydelig fra måned til måned
og gjorde det vanskelig å forutse sluttresultatet ut fra de
månedsvise inngangstallene. Spesielt avtok skatteveksten
på slutten av året, noe den for øvrig også gjorde i 2008. For
2009 kan dette trolig forklares med utslag fra ligning/avregning for 2008 som bokføres i 2009. Dette påvirker de bokførte
skattene i flere måneder, men spesielt oktober og november.
For kommunene falt den akkumulerte veksten fra 8,5 pst. ved
utgangen av september til 7,1 pst. ved utgangen av oktober
og videre ned til 5,9 pst. på årsbasis, og for fylkeskommunene
fra 3,9 pst. til 2,5 pst. og ned til 2,1 pst. på årsbasis. Med
andre ord en klar nedgang på slutten av året.
Nærmere analyser av tallene viser at det ble et ”dyrt” likningsoppgjør for kommunesektoren. Det kom inn mindre restskatter i 2009 enn året før, og marginavsetningene var ikke store
nok til å dekke utbetalingene til skatteyterne. Det forklarer
den negative skatteinngangen i oktober 2009 med hele 817
mill. kroner for kommunene og 165 mill. kroner for fylkeskommunene. Også korreksjon av skattefordelingstallene for 2008
(de andelene som benyttes for å fordele all skatt mellom
alle skattekreditorene kommune, fylkeskommune, stat og
folketrygd) i november 2009, gir negative utslag for bokført
skatteinngang denne måneden. På landsbasis er det angitt at
det korrigerte fordelingstallet for 2008 for kommunene er om
lag 0,5 pst. lavere enn opprinnelig fordelingstall. Også det er
en konsekvens av ligningen for 2008.

Bedring i finansmarkedet sikrer økt netto driftsresultat

I 2008 var netto driftsresultat i kommunesektoren på 0,4 pst.
Dette var det laveste driftsresultatet siden dagens regnskapssystem ble innført tidlig på 1990-tallet. Også i 2002 og 2003
hadde kommunesektoren svært lave driftsresultater med 0,6
pst., mens det høyeste driftsresultatet kom i 2006 med 5,5
pst. På grunn av særegne regnskapsprinsipper for kommunene, anslår teknisk beregningsutvalg (TBU) at kommunesektoren over tid bør ha et netto driftsresultat på 3,0 pst. for å
gå i finansiell balanse. I den siste 10-årsperioden er det to år
hvor netto driftsresultat har vært høyere enn dette (2005 og
2006) og åtte år hvor det har vært lavere. Gjennomsnittet for
perioden har vært 1,9 pst.

Tiltakspakken

Grunnet den globale finanskrisen, vedtok Stortinget i februar
2009 en tiltakspakke på ca. 6,4 mrd. kroner, hvor 1,2 mrd.
kroner var rettet mot kommunesektoren.

grundige vurderinger basert på drøftinger i kommuneorganisasjonen (inklusiv Molde Eiendom KF) kom rådmannen frem til
følgende prioriterte tiltak som nedenfor vises i tabell.

Tiltakspakken gav Molde kommune et tilskudd til rehabilitering
og vedlikehold på 16,3 mill. kroner samt økning i frie inntekter
på 4,8 mill. kroner. Rådmannen vurderte hele kommunens
virkeområde når det gjaldt disponering av tilskuddet. Etter

Dette beløpet, som var en engangsbevilgning, ble disponert
av kommunestyret til ovennevnte formål gjennom vedtak i
kommunestyresak 26/09 den 19. mars 2009.

Prosjekter
Sellanrå skole - sluttføring av rehabilitering
Sellanrå og Hjelset skoler - reparasjon av tak
Bolsøya skole - rehabilitering av eksisterende bygg
Nordbyen skole - utbedring av arbeidsforhold til lærerne
Cap Clara skole - nødvendig utvendig vedlikehold
Skjevik barne- og ungdomsskole - opparbeiding av kunstgressbane
Veøy, Sølsnes og Røvik kirke - utvendig vedlikehold
Kommunale veger - oppgradering og asfaltering
Kommunens IKT- nettverk - oppgradering
Sum tiltakspakke

Kostnad
3,5 mill. kroner
1,2 mill. kroner
2,0 mill. kroner
2,0 mill. kroner
0,3 mill. kroner
2,1 mill. kroner
1,4 mill. kroner
3,0 mil. kroner
1,0 mill. kroner
16,3 mill. kroner
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GENERELLE NØKKELTALL
(KOSTRA)

GENERELLE NØKKELTALL

Alle kommuner er pålagt å føre regnskapet etter KOSTRAstandard. KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et
nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om
kommunal virksomhet. Informasjon om kommunale tjenester
og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder registreres og
sammenstilles for å gi relevant informasjon til beslutningstakere og andre, både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal
tjene som grunnlag for analyse, planlegging og styring og
herunder gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås.
KOSTRA vil også gi kommunen mulighet til å sammenligne
seg med andre kommuner, samt sammenligning med seg
selv over år.
KOSTRA-tallene blir nå mer og mer brukt direkte av regjeringen for å gi tilskudd til kommunene og barnehagesektoren er
et eksempel på dette. De aller fleste kommuner fører i dag
kostnadene på riktige funksjoner i KOSTRA. Dette gir gode
forutsetninger for å foreta sammenligninger mellom kommunene. Regnskaps- og tjenestedata settes i KOSTRA sammen
til nøkkeltall som blant annet viser:
• Prioriteringer – viser hvordan kommunens frie inntekter er
fordelt til ulike formål
• Dekningsgrader – viser tjenestetilbudet i forhold til ulike
målgrupper
• Produktivitet/enhetskostnader – viser kostnader/bruk av
ressurser i forhold til tjenesteproduksjonen
• Utdypende tjenesteindikatorer – viser nøkkeltall som
supplerer de ovennevnte indikatorene
• Kvalitetsindikatorer – viser kvalitet basert på utvalgte
nøkkeltall på enkelte tjenesteområder
2

Introduksjon
ordførerens kommentar
Politikerkart
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organisasjonskartet
Konsern kart
organisasjon

Innhold
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KOSTRA-tallene
som her blir presentert er foreløpige tall som
6
7
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er innrapportert.
Endelige og eventuelt rettede tall blir først
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15
lagt fram i juni av Statistisk Sentralbyrå (SSB). Kommunen er
20
allerede
kjent med at enkelte av kommunens egne tall vil bli
korrigert
i de endelige tallene.
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Når det gjelder kvalitetsindikatorene, har SSB sammen med
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Kommunaldepartementet
og KS (Kommunens Sentralforbund)
satt ned en gruppe som har jobbet frem disse. For å få frem
det37vesentligste om kvalitet på de ulike tjenesteområdene, er
det nødvendig å presentere et knippe av nøkkeltall som hver
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tilfredsstillelse av brukerbehov er de som baseres på undersøkelser hvor brukerne selv er spurt om hvor fornøyde de
er. Gjennomføring av slike brukerundersøkelser er imidlertid
krevende og mange av undersøkelsene som brukes i dag
tilfredsstiller ikke metodiske krav som blant annet sikrer
sammenlignbarhet mellom tjenesteområder og kommuner.
Utviklingen av kvalitetsindikatorer i KOSTRA har derfor vært
konsentrert om objektive målbare indikatorer. I kapitlet for brukerundersøkelser presenteres de undersøkelser som er gjort
ved å spørre brukerne og pårørende om tjenestetilbudet. KS
sammen med kommunene har utarbeidet brukerundersøkelser. Disse undersøkelsene skal tilfredsstille metodiske krav, er
anvendt av mange kommuner og gir god sammenliging med
andre kommuner.
I de påfølgende tabellene sammenlignes Molde kommune med
seg selv over fire år og over tre år der tall for 2006 mangler. I all
hovedsak er det på de områder hvor det presenters tall for hele
konsernet det mangler tall fra 2006. Samtidig vises utviklingen
i kommunegruppe 13 samt gjennomsnitt av alle kommuner
i Norge utenom Oslo de samme tre/fire årene. Dette gir oss
et bilde av hvordan utviklingen har vært i egen kommune
sammenstilt med utviklingen i kommuner den sammenligner
seg med. Kommunegruppe 13 består av 40 store kommuner
utenom de 4 største byene i landet. Store kommuner har
20.000 eller flere innbyggere i henhold til SSBs definisjon.
Tabellen på neste side viser hvilke kommuner som regnes i
kommunegruppe 13.
Tallmaterialet er i all hovedsak presentert på kommunenivå,
men i enkelte sammenstillinger presenteres tallmaterialet på
konsernnivå. Utskilling av kommunens virksomhet i kommunale foretak og A/S kan føre til ulikheter i datagrunnlaget. Disse
ulikhetene er forsøkt eliminert.
Videre er det skilt mellom produktivitet og kvalitet innenfor de
enkelte tjenester. Siden det ikke foreligger har brukerundersøkelser på alle tjenesteområder som kan bygge opp under
kvalitative parametre, er antall ansatte, dekningsgrader, tilgjengelighet og så videre brukt som en form for kvalitativ måling
da det antas at dette har en sammenheng med kvaliteten på
tjenesten.

Behovsprofilen - nivå 2
.
.
.
.

.
.
Molde.
2008.

.
.
.
. Gj..snitt.. Gj..snitt. Gj..snitt
. Komm.. Komm.. Komm.. landet. landet. landet
Molde. grup..13. grup..13. grup..13. utenom.. utenom. utenom
2009.
2007.
2008.
2009. Oslo.-.07. Oslo.-.08. Oslo.-.09

24 294
50,2
49,8
1,0
5,6
13,4
4,0
7,9
54,4
8,7
5,0

24 554
50,2
49,8
1,2
5,7
13,1
4,0
7,9
54,6
8,5
5,0

24 795
50,3
49,7
1,2
5,6
12,9
4,0
8,1
54,6
8,7
4,9

50,5
49,5
1,2
6,2
13,3
4,1
7,2
55,1
8,5
4,4

50,4
49,6
1,2
6,2
13,2
4,1
7,3
55,1
8,4
4,4

50,4
49,6
1,2
6,2
13
4,1
7,5
55,1
8,5
4,4

50,1
49,9
1,2
6,1
13,5
4,2
7,3
54,5
8,6
4,7

50
50
1,2
6,1
13,3
4,2
7,4
54,6
8,5
4,6

50
50
1,2
6,1
13,1
4,1
7,6
54,6
8,6
4,6

11,3
2,6
9,7
63
83,1
78
10,5
8,8
48,7
48,5
1,8
4,7
4,2
3,6

11,3
2,6
7,9
64,2
83,1
78,1
11,4
9,2
48,2
40,3
1,8
5,6
5,6
4,5

11,2
64,2
11,7
8,1
48,8
42,5
-

12,5
2,3
10,4
66,1
81,8
76,9
11,9
8,7
58,9
49,2
1,8
9,7
10,5
9,6

12,4
2,1
9
65,9
81,9
77
12,1
8,5
55,8
46
1,8
10,5
11,4
10,4

12,2
65,3
12,3
8,3
54,9
46,4
-

11,4
2,3
10,7
67,2
82
77
11,7
9
55,7
47,9
1,9
7,7
8
..
7,2

11,3
1,9
9,3
67
82
77
12
8,8
53,3
45,3
1,9
8,4
8,9
..
7,9

11,2
66,7
12,1
8,7
53,1
45,4
-

87,8
8,0

88
7,9

87,9
7,9

88
6,5

88,2
6,5

88,3
6,5

74,4
7,7

74,9
7,6

75,1
7,5

0,8
0,8

1,1
0,8

1,7
1,6

1,3
1,2

1,9
1,5

2,4
2,2

1,2
1,2

1,7
1,5

2,2
2

13,4

13

-

29,7

29,3

-

28,7

28,9

-

Behovsprofilen viser hvordan enkelte av kriteriene i inntektssystemet er i Molde kommune sammenlignet med andre kommuner.
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Befolkningsdata per 31.12.2009
Folkemengden i alt
Andel kvinner
Andel menn
Andel 0 åringer
Andel 1-5 år
Andel 6-15 år
Andel 16-18 år
Andel 19-24 år
Andel 25-66 år
Andel 67-79 år
Andel 80 år og over
Levekårsdata
Andel skilte og separerte 16-66 år
Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden
Andel uførepensjonister 16-66 år
Andel enslige innbyggere 80 år og over
Forventet levealder ved fødsel, kvinner
Forventet levealder ved fødsel, menn
Levendefødte per 1000 innbyggere
Døde per 1.000 innbyggere
Innflytting per 1.000 innbyggere
Utflytting per 1.000 innbyggere
Samlet fruktbarhetstall
Andel innvandrerbefolkning
Andel innvandrerbefolkning 0-5 år
Andel innvandrerbefolkning 1-5 år
Andel innvandrerbefolkning 0-16 år
Bosettingsstruktur
Andel av befolkningen som bor i tettsteder
Gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret i minutter
Arbeidsmarked
Andel arbeidsledige 16-24 år
Andel arbeidsledige 25-66 år
Pendlere ut av bostedskommunen
Andel av befolkningen 20 - 66 år som pendler ut av bostedskommunen

.
.
Molde..
2007.

KOMMUNEGRUPPE 13 BESTÅR AV 40 KOMMUNER
Arendal
Asker
Askøy
Bodø
Bærum
Drammen
Fredrikstad
Gjøvik
Halden
Hamar
Harstad
Haugesund
Horten
Karmøy

Kongsberg
Kristiansand
Kristiansund
Larvik
Lier
Lillehammer
Lørenskog
Molde
Moss
Nedre Eiker
Oppegård
Porsgrunn
Rana
Ringerike

Ringsaker
Sandefjord
Sandnes
Sarpsborg
Skedsmo
Ski
Skien
Steinkjer
Tromsø
Tønsberg
Ullensaker
Ålesund
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Utdrag fra behovsprofilen

Aktiv.på.dagtid

I det videre presenteres i diagram de gruppene som anvender
om lag 70-80 pst. av kommunens nettobudsjett. Disse gruppene blir her sammenlignet over år med kommunegruppe 13
og landets kommuner foruten Oslo. Diagrammene er viktig
når man studerer anvendelsen av midler til de forskjellige
tjenestene for å kunne si om forklaringen på forskjeller ligger
i demografien. Det er for øvrig også disse aldersgruppene
som har den høyeste vektingen i utgiftsutjevningen i inntektssystemet for kommunene. Det vil si at de utløser et høyere
rammetilskudd enn andre befolkningsgrupper.

Andel 1-5 år
Fysisk aktivitet og trening gjør at en kommer i bedre form og
gir forbedringer i humør og pågangsmot. Aktiv på dagtid er
tilrettelagt fysisk aktivitet for alle mellom 18 og 67 år som er
bosatt i Molde kommune og som tilhører følgende grupper:
registrerte arbeidssøkende, sykemeldte, under attføring og
rehabilitering, uføre, mottakere av sosialstønad og andre
trygdede. Treningskort kjøpes på Servicetorget og gir
adgang til alle treninger.

8
7
6
5
4
3
2
1

2006
6,1
6,2
5,7

= Molde

2007
6,1
6,2
5,6

= Gj. snitt kommunegruppe 13

2008
6,1
6,2
5,7

2009
6,1
6,2
5,6

= Gj. snitt landet utenom Oslo

Diagrammet viser at andelen barn i barnehagealder i Molde
kommune er lavere enn andelen barn i barnehagealdre i de
kommunene det sammenlignes med. Andelen barn 1-5 år
ser i tillegg til å reduseres mer enn andre i 2009. En konsekvens av at vi har en lavere andel barn i aldersgruppen er at
den også mottar en lavere andel av midler som overføres til
denne aldersgruppen over rammetilskuddet. Dette betyr ikke
nødvendigvis at det er en nedgang i antall barn i kommunene.

Andel 6-15 år
15
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2006

2007
13,5
13,3
13,4

= Gj. snitt kommunegruppe 13

2008
13,3
13,2
13,1

2009
13,1
13,0
12,9

= Gj. snitt landet utenom Oslo

Diagrammet viser at andelen skolebarn i Molde kommune er
lavere enn andel barn i skolealder i de kommunene det sammenlignes med, med unntak av 2007 hvor kommunegruppe
13 kommer under Molde i andel skolebarn. Tendensen ser
ut til å være økende. En konsekvens av at kommunen har en
lavere andel skolebarn, er at den mottar et lavere rammetilskudd tilknyttet denne brukergruppen. Dette kan resultere
i at kommunen anvender mindre av sine totale ressurser til
skolesektoren. Indikatoren skal (alt annet likt) ikke ha betydning for ressursbruk per elev. For øvrig viser diagrammet at
nedgangen i aldersgruppen er en generell utvikling i landet.
Dette betyr ikke nødvendigvis at det er en nedgang i antall
barn i kommunene.

Andel 80 år og over
6
5

Idrettsanlegg.og..
friluftsområder

4
3
2

Idrett og friluftsliv er arenaer der mange møtest. Drift, vedlikehold
og utleie av idrettsanlegg og friluftsområder er oppgaver som kommunen ivaretar. Tilrettelegging for friluftsliv i Moldemarka, Hjertøya
og bruk av badeplasser er også et bidrag til et aktivt friluftsliv.
Forvaltning og drift av parker og kommunale lekeplasser skaper
møteplasser der mennesker trives.

1
0

2006
4,7
4,4
5,0

= Molde

2007
4,7
4,4
5,0

2008

2009

4,6
4,4
5,0

= Gj. snitt kommunegruppe 13

4,6
4,4
4,9
= Gj. snitt landet utenom Oslo

Som vi ser av diagrammet, har Molde kommune en høyere
andel i alderen 80+ enn de kommunen sammenlignes med.
Isolert sett skal en høyere andel i alderen 80+ medføre at
kommunen anvender en høyere andel av totale ressurser til
pleie og omsorg. Indikatoren skal normalt ikke ha betydning
for ressursbruk per mottaker av pleie- og omsorgstjenester.
Dette forutsetter at kommunen har en gruppe eldre med
samme behov for pleie- og omsorgstjenester som de kommunen sammenlignes med. Det en ser ut fra de siste fire
årene er at andel 80+ er svært stabil, og en ser foreløpig ikke
endringer i befolkningssammensetningen med tanke på den
kommende ”eldrebølgen”.

Fordeling av brutto driftsutgifter på konsernnivå
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene
til kommunale foretak (KF),
interkommunale samarbeider
og interkommunale selskaper
(IKS).

3%
1%
4%

1%
2%
1%
7%

2%

10%

2%
6%
2%

Kontaktinformasjon:

4%
22%
29%
4%

adm, styring og fellesutg
barnehage
grunnskoleopplæring
kommunehelse
pleie og omsorg
sosialtjeneste
barnevern
vann, avløp, renov./avfall
fys. planl./kult.minne/natur/nærmiljø
kultur
kirke
samferdsel
bolig
næring
brann og ulykkesvern
tjenester utenf. ordinært kommunalt ansvar

2008
7,4 %
9,9 %
19,5 %
3,9 %
27,6 %
4,6 %
2,2 %
5,7 %
1,7 %
3,9 %
1,2 %
3,3 %
2,2 %
1,3 %
2,3 %
3,3 %

2009
6,7 %
10,0 %
21,7 %
4,0 %
28,8 %
4,0 %
2,4 %
5,7 %
1,7 %
4,0 %
1,1 %
3,3 %
2,0 %
1,6 %
2,3 %
0,7 %

Flyktningetjenesten er en del av sosialtjenesten NAV Molde
og holder til i Romsdalskvartalet med inngang fra Øvre veg.
Telefon: 70 32 23 00
E-post:.nav.molde@nav.no
En nærmere beskrivelse av tjenesten finnes på kommunens
hjemmeside: www.molde.kommune.no
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KOSTRA - analyse av hovedtallene
I påfølgende diagrammer vil Molde kommune bli sammenlignet med seg selv over fire år. Dette for å kunne si noe om
utviklingen i kommunens finansielle nøkkeltall. I de samme
diagrammene er kommunegruppe 13 og landet for øvrig
utenom Oslo fremstilt i samme fireårsperiode.

Frie inntekter i kroner per innbygger
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
2006
29 064
27 117
26 892
= Molde

2007
29 529
27 764
27 665

= Gj. snitt kommunegruppe 13

2008
30 965
29 273
29 396

2009
33 486
31 711
32 586

= Gj. snitt landet utenom Oslo

Inntektssystemet er et system for fordeling av den økonomiske rammen for de frie inntektene til kommuner slik at
kommunene blir satt i økonomisk stand til å gi innbyggerne
et likeverdig tjenestetilbud uavhengig av hvor i landet man er
bosatt. Virkemidlet for å oppnå et likeverdig tjenestetilbud skal
oppnås gjennom inntekts- og utgiftsutjevningen.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

Innhold

GENERELLE NØKKELTALL
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De frie inntektene består av rammetilskudd og skatteinntekter. Rammetilskuddet skal delfinansiere utgiftssiden i kommunene og fordelingen er bestemt ut i fra behovskriteriene
som delvis var vist innledningsvis. Omfordelingen av rammetilskuddet mellom kommunene kaller vi utgiftsutjevningen og
denne skal sikre at alle kommuner har en lik egenfinansiering
av tjenesteproduksjonen. Skatteinntektene blir også utjevnet
mellom kommunene (etter en bestemt pst. andel) og denne
inntektsutjevningen skal sikre kommunene tilstrekkelig med
midler for å ivareta egenfinansieringskravet.
En ser av diagrammet at Molde kommune i tidligere år har
hatt lavere frie inntekter enn de kommunen sammenligner
seg med. Noe av dette kan forklares med at utgiftsutjevningen medfører at kommunen er ”lettere” å drifte basert på behovskriteriene. Det kan også forklares med at kommunen har
lavere skatteinntekter enn de kommunen sammenligner seg
med. Molde kommune har hatt en større økning i overføring
av frie inntekter enn kommunegruppe 13 i 2009. Det er ikke
på nåværende tidspunkt analysert hvorfor Molde kommune
øker mer enn andre kommuner.
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Politikerkart
Rådmannens kommentar
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Samfunn og livskvalitet
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Kommunens styringsredskap
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transaksjoner, som netto renter, netto avdrag, kommunale utlån, utbytter og eieruttak og er i tillegg korrigert for avskrivninger slik at disse ikke gis resultateffekt. Netto driftsresultat kan
enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til
senere bruk.
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= Molde

2007
2,2
2,1
-0,1

= Gj. snitt kommunegruppe 13

2008
-0,4
-0,6
-4,3

2009
2,9
2,6
2,7

= Gj. snitt landet utenom Oslo

Indikatoren viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat,
men tar i tillegg hensyn til resultat av eksterne finansierings-

Et av de viktigste resultatbegrep i kommuneøkonomien er
netto driftsresultat. Netto driftsresultat forteller hva en kommune har igjen av sine løpende driftsinntekter når de løpende
driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Et negativt netto
driftsresultat betyr at kommunen tærer på kapital for å dekke
disse driftsutgiftene. I en slik situasjon vil kommunen mangle
økonomisk handlefrihet. Det tekniske beregningsutvalget for
kommunal og fylkeskommunal økonomi har sagt at en sunn
og bærekraftig kommuneøkonomi forutsetter et positivt netto
driftsresultat i størrelsesorden 3,0 pst. av totale driftsinntekter
dersom kommunens formue skal bevares. Molde kommune
hadde et svært dårlig netto driftsresultat i 2008 i likhet med
mange av landets kommuner. I likhet med landets øvrige
kommuner har også Molde kommune greid å snu det negative resultat fra 2008 til et positivt resultat i 2009 på om lag
samme nivå som de kommunen sammenligner seg med.

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern
55 000
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25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per
innbygger. Korrigerte brutto driftsutgifter er driftsutgiftene ved
kommunens egen tjenesteproduksjon inkludert avskrivninger
korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av
utgifter, internkjøp med videre. Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger i kommunen viser enhetskostnaden ved
kommunens egen tjenesteproduksjon og kan også være en
produktivitetsindikator.

2006
39 264
36 359
38 585

= Molde

2007
41 815
38 812
42 143

= Gj. snitt kommunegruppe 13

2008
45 417
42 261
47 046

Diagrammet viser at Molde kommune i likhet med de kommunen sammenligner seg med har hatt en jevn økning i
utgiftsnivået. For 2008 og 2009 ser Molde kommune ut til å
øke mer enn de kommunen sammenligner seg med. Årsaken
til dette er sammensatt og en del av forklaringen vil finnes i
dette kapitlet når fokus rettes mot de enkelte tjenesteområdene. Rådmannen vil i tillegg foreta en grundigere analyse av
enkelte tjenesteområder i løpet av 2010.

2009
47 705
44 736
51 404

= Gj. snitt landet utenom Oslo
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38,1

35,3

42,1

40,7

39,6

37,8

36,7

36,2

15,1
8,0
2,1
0,1
2,0
0,0
16,3
21,4

14,3
7,8
2,0
0,1
1,9
0,0
16,4
23,4

16,0
6,6
1,8
0,1
1,7
0,0
16,0
26,1

15,4
8,4
1,9
0,6
1,3
0,0
16,7
16,8

15,6
8,8
1,9
0,6
1,3
0,0
16,4
17,8

17,1
8,8
1,8
0,7
1,1
0,0
15,5
18,3

19,4
7,3
2,6
1,6
1,0
0,3
15,7
17,9

19,4
7,8
2,6
1,6
1,0
0,3
15,4
18,8

20,4
8,1
2,5
1,6
0,9
0,4
14,6
18,8

Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i pst. av
brutto driftsinntekter, konsern
Statlig rammeoverføring i pst. av brutto driftsinntekter, konsern
Andre statlige tilskudd til driftsformål i pst. av brutto driftsinntekter, konsern
Eiendomsskatt i pst. av brutto driftsinntekter, konsern
- herav eiendomsskatt på annen eiendom
- herav eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer
Konsesjonskraftinntekter i pst. av brutto driftsinntekter, konsern
Salgs- og leieinntekter i pst. av brutto driftsinntekter, konsern
Andre driftsinntekter i pst. av brutto driftsinntekter, konsern

.
.
.
. Gj..snitt.. Gj..snitt. Gj..snitt
. Komm.. Komm.. Komm.. landet. landet. landet
Molde. grup..13. grup..13. grup..13. utenom.. utenom. utenom
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2009. Oslo.-07. Oslo.-08. Oslo.-09

GENERELLE NØKKELTALL

Utvikling i brutto driftsinntekter fordelt på kommunens inntektskilder, konsern

Tabellen under viser langsiktig gjeld i pst. av brutto driftsinntekter
.
.
.
.

.
.
Molde..
2007.

.
.
Molde.
2008.

.
.
.
. Gj..snitt.. Gj..snitt. Gj..snitt
. Komm.. Komm.. Komm.. landet. landet. landet
Molde. grup..13. grup..13. grup..13. utenom.. utenom. utenom
2009.
2007.
2008.
2009. Oslo.-.07. Oslo.-.08. Oslo.-.09

Langsiktig gjeld i pst. av brutto driftsinntekter, konsern
- herav pensjonsforpliktelse i pst. av brutto driftsinntekter, konsern

223,0
93,5

227,7
92,7

225,3
88,5

180,1
90,7

182,3
91,8

182,9
91,6

176,0
93,5

179,8
95,3

181,1
92,6

Brutto driftsinntekter fordelt på inntektskilder, konsern i 2009
Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i pst. av brutto
driftsinntekter.

24%

35%

Statlig rammeoverføring i pst. av brutto driftsinntekter.
Andre statlige tilskudd til driftsformål i pst. av brutto driftsinntekter.
Eiendomsskatt i pst. av brutto driftsinntekter.

16%

Salgs- og leieinntekter i pst. av brutto driftsinntekter.
Andre driftsinntekter i pst. av brutto driftsinntekter.
2%

7%

16%

Tabellen over viser utviklingen i brutto driftsinntekter over år.

65

Momskompensasjon påløpt i investerings- og driftsregnskapet
.
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Molde..
2007.

Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet i pst. av brutto
driftsinntekter, konsern
Mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet i pst. av brutto driftsinntekter,
konsern
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. Komm.. Komm.. Komm.. landet. landet. landet
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2009.
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2,3

3,6

3,9

1,9

1,8

1,8

1,8

1,7

1,7

1,8

1,8

1,9

2,0

2,0

2,0

2,1

2,0

2,1

Rente- og avdragsutgifter netto i pst. av brutto driftsinntekter, konsern
12

Indikatoren viser netto finans i prosent av brutto driftsinntekter, konsern. Rentebelastningen vil avhenge av valgt finansieringsstrategi, for eksempel andelen fremmedkapital, nedbetalingstiden og lignende. I tillegg til renteutgifter/-inntekter
omfattes tap/gevinst på finansielle plasseringer (aksjer etc.)
som er definert som omløpsmidler i balansen, både realisert
og urealisert tap/gevinst. Utbytte og eieruttak omfattes også
av definisjonen.
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STABSAVDELINGENE
DRIFTS- OG FORVALTNINGSAVDELINGEN MED RÅDMANNEN
OG POLITISK NIVÅ
Tjenester og oppgaver
Rådmannen

Drifts- og forvaltningsavdelingen

Avdelingen har sentrale oppgaver med kontroll, kvalitetssikring og oppfølging av kommunens drift og tjenesteproduksjon. Drifts- og forvaltningsavdelingen danner sammen med
rådmannen og den politiske aktivitet ett samlet rapporteringsområde med følgende områder:

MÅLEKORT

VIRKELIG

MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 5,6 %
- Medarbeidertilfredshet.........................................................
4,3
ØKONOMI God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett..................................................... -0,6 %

Hovedtall
Brutto driftsutgifter
Brutto driftsinntekter
Netto resultat

Regnskap 2009
36 922
-5 829
31 093

MÅL
6,0 %
4,6
0,0%

Budsjett 2009
34 764
-3 843
30 921

• Kommuneadvokaten
• Administrasjon/ledelse/utredning
• Politisk sekretariat
• Dokumentsenter/hovedarkiv/trykkeri
• Innkjøpsforvaltning
• Sekretariat kontrollutvalgene
• IKT- tjenester og service
• Kvalitetsutvikling
Informasjonssjefen ble i 2009 flyttet til ny Informasjons og
serviceavdeling som leder for denne stabsavdelingen. Drift
og forvaltningsavdelingen har i 2009 samlet redusert personalsiden med 2,5 stillinger og brukt frigitte ressurser til å styrke
IKT-support strategisk med en stilling.
Funksjonen som controller på økonomi er flyttet til økonomiavdelingen.

Bemanning

2007

2008

2009

Antall ansatte
Antall årsverk

29
27,69

32
30,54

29
27,49

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

2007

2008

2009

0,6 %
0,3 %
1,6 %
2,5 %

0,5 %
0,8 %
1,8 %
3,1 %

0,8 %
1,1 %
3,8 %
5,6 %

STABSAVDELINGENE

Rådmannen er bindeleddet mellom administrasjonen og
de politiske organer og har rollen som den sentrale premissleverandør til politikerne samtidig med å ha ansvaret for at
politiske vedtak blir iverksatt. Rådmannsfunksjonen utøves i
Molde kommunes organisasjon gjennom rådmannsteamet,
som i tillegg til rådmannen består av kommunalsjef for drift
og forvaltning og kommunalsjef for plan og utvikling.

Kommunalsjef Magne Orten

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
-2 158
-6,2 %
36 791
32 901
33 934
1 986
-51,7 %
-6 758
-6 385
-5 735
-172
-0,6 %
30 033
26 516
28 199
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Balansert avviksforklaring

Økonomi: Merforbruket for 2009 skyldes høye utgifter ved

stortingsvalget og økte utgifter på møtegodtgjørelse sentrale
styringsorganer. Enheten har greid å redusere avviket ved å ha
vakante stillinger, ikke innleie av vikarer ved fravær og redusert
innkjøp.

Sykefravær: Samlet sykefravær i 2009 var 5,6 pst. en økning
fra 3,1 pst i 2008. Fraværet var hovedsaklig langtidsfravær som
ikke er arbeidsrelatert. Avdelingens mål er å ha et lavere fravær
enn kommunens mål. Avdelingen satser på god kommunikasjon, dialog og sosiale tiltak for å ansvarliggjøre og inkludere de
ansatte. God oppfølging av sykemeldte med fokus på tilrettelegging for å få de raskest mulig tilbake i arbeid. Igangsetting
av eget AMU i 2010 og oppfølging av undersøkelsen angående
helserisiko på jobben.

STABSAVDELINGENE

Medarbeidere: Snittet ligger noe under målsettingen. Innhold

i jobben, samt mobbing, diskriminering og varsling skårer høyest (4,9). Høyeste skår på enkeltspørsmål gjelder muligheten til
å jobbe selvstendig (5,3).
Fysiske arbeidsforhold har lavest resultat (3,7), der inneklima
skårer lavest (3,0). Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger
får nest lavest skår (3,9), der spørsmålet om måten din individuelle lønn blir fastsatt på skårer lavest (3,0). Helhetsvurdering
4,3. Målingen er fra 2008.

Brukere: (Har ingen måling)

Framtidige utfordringer

Det har vært en sterk utvikling av bruk av data i kommunen.
IKT bør styrkes ytterligere for å utnytte systemene og sikre
driften. Særlig mot skoleområdet er det økende behov for å
følge opp med utstyr, drifting av system og å bistå skolenes
dataansvarlige. IKT-seksjonen er fortsatt underbemannet i forhold til omfanget av aktiviteten, blant annet mangler system
for databeredskap.
Utvikling av brukerportalene mot publikum med tjenesteproduksjon på nett som er under utvikling, virker effektiviserende
og trenger fortsatt oppmerksomhet.
Det er behov for økte ressurser i kommunen når det gjelder
utskifting av maskinvare, og utvikling, koordinering og oppgraderinger av dataprogram. Det er satt i gang et prosjekt med
å utrede ny IKT-strategi for kommunen. Utredning om dette
tenkes behandlet politisk høsten 2010. Innenfor Romsdal
regionråd er det arbeidet med å tilnærme seg innkjøpssamarbeidet i ORKidé.
Det arbeides løpende med å videreutvikle det nye elektroniske innkjøpssystemet som vil bidra til å sikre gevinstene rundt
innkjøpsavtaler og kvalitet rundt innkjøp.
Også på andre av avdelingens områder er det et potensiale
for å øke eksponering mot interkommunalt samarbeid.
Innstrammingene i avdelingen svekker utredningskapasiteten
og kapasiteten til å arbeide systematisk med kvalitetssikring
for hele kommunen.

KOSTRA for stabsavdelingene

Det presiseres at dette er foreløpige KOSTRA-tall som ble
innrapportert per 15. februar. Endelige tall blir først publisert
juni 2010.

Netto driftutgifter til tilrettelegging og bistand for næringsformål per innbygger i kroner
180

En ser av diagrammet at Molde kommune tidligere har anvendt langt mer midler til tilrettelegging/bistand for næringslivet enn kommunegruppe 13 og landet for øvrig i tidligere år.
Landet utenom Oslo ser ut til å ligge på et stabilt jevnt nivå,
mens det i Molde kommune var en betydelig nedgang i 2008,
men som for 2009 ser ut til å øke igjen. Gjennomsnittet i
gruppe 13 øker mer fra 2008 til 2009 enn Molde kommune.
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= Gj. snitt kommunegruppe 13

= Gj. snitt landet utenom Oslo

PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN
Tjenester og oppgaver

Kommunalsjef Geir Amdam

Plan- og utviklingsavdelingen skal ivareta kommunens helhetlige planlegging, samt å legge strategier for utviklingen av
kommunens tjenester og tjenesteapparat. I tillegg har avdelingen flere særskilte oppgaver, blant annet gjennomføring av
eiendomsskattetakseringen, ajourhold av takstene samt sørge
for grunnerverv, særlig til utbyggingsformål.

Seksjon for landbruk og naturforvaltning

Seksjon for strategi og bestilling

Fagseksjon skole

Beskrevet under fagområde skole.

Fagseksjon pleie og omsorg

Beskrevet under fagområde pleie og omsorg.

Fagseksjon barnehage

Beskrevet under fagområde barnehage.

Seksjon for arealplan

Seksjonen følger opp at plan- og bygningsloven blir fulgt i
all arealplanlegging i kommunen, samt er ansvarlig for
utformingen av kommuneplanens arealdel. Seksjonen
skal veilede private tiltakshavere ved utarbeidelse av
private planer.

MÅLEKORT

VIRKELIG

MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 7,7 %
- Medarbeidertilfredshet.........................................................
4,5
ØKONOMI God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett..................................................... 0,6 %

Hovedtall
Brutto driftsutgifter
Brutto driftsinntekter
Netto resultat

Regnskap 2009
109 875
-81 527
28 348

MÅL
6,0 %
4,6
0,0%

Budsjett 2009
103 400
-74 894
28 506

Bemanning

2007

2008

2009

Antall ansatte
Antall årsverk

15
15,20

34
32,30

36
34,30

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

2007

2008

2009

1,1 %
0,8 %
4,0 %
5,9 %

1,0 %
1,3 %
2,2 %
4,5 %

0,7 %
1,1 %
5,9 %
7,7 %

STABSAVDELINGENE

Seksjonen har overordnet administrativt ansvar for analyse av
samfunnsutviklingen, strategi- og kommuneplanarbeid, samfunnsmedisinsk planlegging og rådgivning, prosesser rundt
balansert målstyring og årshjulet, beredskapsarbeid, samordning av plan- og utviklingsarbeid knyttet til tjenesteproduksjonen og bestillerfunksjonen i forbindelse med budsjett- og
økonomiplanarbeidet.

Seksjonens arbeidsoppgaver er forvaltning og rådgivningsoppgaver innen jordbruk, skogbruk, naturforvaltning, viltstell
og innlandsfiske. Seksjonen har ansvaret for kommunens
skoger og er en viktig medspiller og premissleverandør i
arealplansaker og energispørsmål.

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
-6 475
-6,3 %
108 963
89 905
114 997
6 633
-8,9 %
-78 893
-73 664
-75 057
158
0,6 %
30 070
16 241
39 940
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Balansert avviksforklaring

Økonomi: Mindreforbruket for 2009 skyldes at enheten ser
resultat av de tiltak som er satt i verk for å dekke overskridelsene på fagseksjon pleie og omsorg. Overskridelsene skyldes
utskrivningsklare pasienter ved sjukehuset og betaling til
Molde Utleieboliger for flere ledige leiligheter enn forutsatt.
Antall liggedøgn og ledige leiligheter er redusert i løpet av
året. I tillegg er tiltak innenfor skole ikke iverksatt.

5,1). Høyeste skår på enkeltspørsmål gjelder muligheten til å
jobbe selvstendig (5,6). Overordnet ledelse på 3,9 har lavest
skår. På spørsmålet om overordnede administrativ ledelse er
tydelig i forhold til kommunens retning og mål, oppnås 3,7.
Enkeltspørsmålet som har lavest resultat gjelder måten den
individuelle lønnen blir fastsatt på (3,3). Helhetsvurdering 4,6.
Målingen er fra 2008.

Sykefravær: Sykefraværet i 2009 var på 7,7 pst. Det er
betydelig høyere enn tidligere år. Det skyldes for det meste
langtidsfravær som følge eventuelle ulykker på fritiden. Tidligere var sykefraværet mellom 2 og 4 pst. Vårt kortsiktige og
langsiktige mål er å holde oss på det nivået.
Vi satser mye på felles sosiale tiltak for å fremme samhørighet og det gode humør. Avdelingens ansatte har for det
meste selvstendige arbeidsoppgaver og stort ansvar, det
fremmer arbeidslyst.

Brukere: (Har ingen måling)

Framtidige utfordringer

Plan- og utviklingsavdelingens oppgave er først og fremst å
ivareta kommunens rolle som samfunnsutvikler. Vi må klare å
hjelpe både det politiske og administrative nivå i kommunen.
Likeså må vi være med å bistå næringsliv og befolkning for å
fremme vekst og utvikling. Våre oppgaver framover vil knytte
seg til saker som Nye Molde sjukehus, sentrumsutviklingen
og kommuneplanens samfunnsdel. Store utfordringer ligger
også innen fagområdene skole, pleie og omsorg, barnehageutvikling samt areaforvaltning. Til slutt skal nevnes at energibruk blir en oppgave med mye fokus framover.

KOSTRA for stabsavdelingene
Det presiseres at dette er foreløpige KOSTRA-tall som ble
innrapportert per 15. februar. Endelige tall blir først publisert
juni 2010.

Brutto driftsutgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter per innbygger i kroner, konsern
Gjelder all administrasjon i Molde kommune.
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Dette er en indikator som det er knyttet stor usikkerhet til.
Indikatoren skal være upåvirket av organisatoriske endringer. En ser derimot at organisatoriske endringer medfører at
kostnader som tidligere ble ført direkte på tjenestene nå blir
ført på administrasjon. Svingningen i resultatene til Molde
kommune viser at dette kan være tilfelle. Rådmannen vil
foreta en analyse av hvilke kostnader som er ført på administrasjon i 2009 som ikke ble ført i 2008 da svingningen tyder på
at det er et resultat av hvordan vi fører mer enn svingninger i
faktiske utgifter.
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PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN

Personalsjef Mette J. Holand

Tjenester og oppgaver

Avdelingen har det overordnede ansvaret for kommunens
personal- og organisasjonsarbeid, herunder arbeidsgiveransvaret for rekruttering og avlønning. Avdelingen har ansvar for
det løpende lønnsarbeidet. I tillegg hører hovedtillitsvalgte,
hovedverneombud og lærlingene under avdelingen.

Personal- og organisasjonsutviklingsseksjonen

Bistå avdelingene og resultatenhetene i alle saker som gjelder
arbeidsgiverspørsmål, organisasjonsutvikling samt overordna
oppfølging av nærvær/sykefraværsarbeidet. Ansvar for og oppgaver innen tilsettings- og personalsaker, oppfølging av ordninger

MÅLEKORT

VIRKELIG

Hovedtall
Brutto driftsutgifter
Brutto driftsinntekter
Netto resultat

Regnskap 2009
22 801
-4 293
18 508

6,0 %
4,6
0,0%

Budsjett 2009
22 299
-3 207
19 092

Balansert avviksforklaring

Økonomi: Mindreforbruket for 2009 skyldes at Roseprosjektet

ble avsluttet våren 2009. Avdelingen har gjennom innsparelser i løpet av året greid å dekke inn de uforutsette utgiftene
som førte til avvik. Tiltak som ble satt i verk var vakanser i stillinger, delvis ikke innleie ved sykefravær, innkjøpsstopp, kutt i
kostnader samt økning av mulige inntekter.

Sykefravær: Samlet sykefravær i 2009 var på 7,8 pst. Både
arbeidsrelatert og ikke arbeidsrealtert fravær. Målsetting er
under kommunens mål. Gjennomført risikokartlegging av
arbeidsforhold på avdelingen og tiltak i 2010 skal være AMU,
bedre organisering av arbeid, stressmestring, ergonomi samt
felles sosiale tiltak til styrking av godt arbeidsmiljø. Fortsette
med nærværsarbeid blant lærlinger.
Medarbeidere: Snittet ligger litt under målsettingen. Høyeste resultat per. dimensjon oppnås for innhold i jobben,
og systemer for lønns- og arbeidstidsordninger (begge 4,8).
Høyeste skår på enkeltspørsmål gjelder muligheten til å jobbe
selvstendig, og muligheten for å få en stillingsstørrelse som
er tilpasset egne behov (begge 5,5). Fornøydhet med arbeidstidsordningen i jobben (flexitid, turnus, vaktplan, arbeidshelger)
skårer 5,3. Når det gjelder medarbeidersamtaler skåres det
6,0 på om leder

Lønnsseksjonen

Har ansvaret for lønnskjøring i Molde kommune (totalt for 10
selskap).

Bemanning

2007

2008

2009

Antall ansatte
Antall årsverk

20
18,36

42*
27,24*

40*
27,68*

* Inkludert 22 lærllinger
Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

2007

2008

2009

1,0 %
1,0 %
4,3 %
6,3 %

1,1 %
2,1 %
1,3 %
4,5 %

1,6 %
3,3 %
2,9 %
7,8 %

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
-502
-2,3 %
23 964
20 511
21 942
1 086
-33,9 %
-2 507
-3 841
-3 200
584
3,1 %
21 457
16 670
18 742

har fulgt opp det man ble enige om i samtalen. Dimensjonen
overordnet ledelse på 4,1 har lavest skår. Enkeltspørsmålet
som har lavest skår knyttes til om man har nok tid til å gjøre
jobben sin (3,0). Helhetsvurdering 4,5.
Målingen er fra 2008.

STABSAVDELINGENE

MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 7,8 %
- Medarbeidertilfredshet.........................................................
4,5
ØKONOMI God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett..................................................... 3,1 %

MÅL

som Inkluderende Arbeidsliv-avtalen, felles opplæringstiltak,
bistå i avdelings/enhets- og organisasjonsutvikling, koordinering av lærlingordningen, overordna Helse Miljø og Sikkerhet
og BHT-arbeid, veiledning av ledere angående personalutvikling, lederopplæring, lønnsforhandlinger samt andre forhandlinger innen personalsaker.

Brukere: (Har ingen måling)

Framtidige utfordringer

Med de økonomiske utfordringene samt høye sykefravær
som Molde kommune har så blir det svært viktig med en
dyktig og effektiv personal- og organisasjonsavdeling. Den må
nyttes godt i hele organisasjonen slik at vi oppnår de kvalitetsmål og de arbeidsmiljømål som er satt. Avdelingen må også
planlegge og gjennomføre utviklingstiltak for medarbeidere
og ledere i organisasjonen i samhandling med kommunens
øvrige ledere.
Lærlingordningen og opplæringskontoret fungerer nå svært
god i Molde kommune. Det må fortsettes samhandling eksternt angående rekruttering og utdanning av fagpersoner og
utviking av de til beste for Molde kommunes innbyggere.
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ØKONOMIAVDELINGEN
Økonomisjef Kurt Magne Thrana

Tjenester og oppgaver

Kommunen skal ut fra vedtatt organisering i MIO, ha én
samlet økonomifunksjon plassert i økonomiavdelingen.
Dette stiller store krav til avdelingens samlede kompetanse
og arbeidskapasitet. Avdelingen er inndelt i tre seksjoner og
arbeidsområdene for den enkelte seksjon kan beskrives slik:

Seksjon budsjett, økonomi og controll

Seksjonen står for den delen av kommunens budsjettarbeid
som utføres i økonomiavdelingen, samt budsjettoppfølging
overfor avdelinger/enheter, avviksrapportering og fagstøtte til
avdelinger/enheter, samt analyser og utredninger. I tillegg utarbeides blant annet årsrapporten her. Fra sommeren 2009 er
det økonomiske controlleransvaret tillagt økonomiavdelingen
og utføres av denne seksjonen.

STABSAVDELINGENE

Seksjon regnskap og finans

Seksjonen har ansvar for regnskapsføring for Molde kommune, Molde Eiendom KF, Molde Utleieboliger KF, Molde Vann
og Avløp KF, Molde Folkebad KF, Tøndergård skole,

MÅLEKORT

VIRKELIG

MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 4,3 %
- Medarbeidertilfredshet.........................................................
4,2
ØKONOMI God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett..................................................... 0,0 %

Innhold

Hovedtall
Brutto
driftsutgifter
2
4
Brutto
driftsinntekter
6
7
10
Netto
resultat
13
15

Introduksjon
ordførerens kommentar
Politikerkart
Rådmannens kommentar
organisasjonskartet
Konsern kart
organisasjon

Regnskap 2009
16 142
-5 151
10 991

MÅL
6,0 %
4,6
0,0%

Budsjett 2009
15 537
-4 546
10 991

Molde kommune ...................................................................................................... 10
Kommunale foretak ................................................................................................. 10
Kommunale aksjeselskap .............................. ........................................................ 10
Interkommunale selskap ........................................................................................ 10
Molde kommunale pensjonskasse.............. ......................................................... 10

Balansert avviksforklaring
20

Mål og måloppnåelse

Kommunens visjon ..................................... ............................................................. 10
Satninsgsområde sentrumsutvikling ..... .............................................................. 10
Satsningsområde ungdom ......................... ........................................................... 10
Evaluering av overordnede mål .................. .......................................................... 10
Innbyggerundersøkelse (omdømmebygging)..................................... ................ 10

Økonomi: Enheten har et resultat i balanse i 2009. Dette
24

Samfunn og livskvalitet

Kommunebarometer..................................... ........................................................... 10
Miljørapport..................................... ......................................................................... 10
Beredskap..................................... ............................................................................ 10

28
skyldes
blant annet vakanse i stillinger, innsparte utgifter på
kurs,
økte
purregebyr og merinntekter på levering av tjenester
35
til andre. Disse tiltakene dekker økte utgifter på overtid og
flytting av skatteseksjonen til Skattens Hus.
Kommunens styringsredskap

Årshjulet ..................................... .............................................................................. 10
Rettesnora - kommunens kvalitetsstyringssytem ..................................... ........ 10
Balansert målstyring (BMS) ....................... ........................................................... 10
Kvalitetsdokumentasjon ............................... ......................................................... 10
Avvik og tiltaksrapportering ....................... ........................................................... 10
Risikoanalyse ..................................... ...................................................................... 10

Medarbeider

37

Kompetanseutvikling ............... ............................................................................... 10
Medarbeiderundersøkelsen ..................... ............................................................ 10
Likestilling ................................................................................................................. 10
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ............... ............................................................ 10
Hovedverneombud .................................................................................................. 10
Tillitsvalgte ..................................... .......................................................................... 10
Seniorpolitikk ..................................... ...................................................................... 10
Sykefravær ..................................... .......................................................................... 10
Kvalitetskommuneprosjekt ...................... .............................................................. 10

Økonomi

Regnskapsprinsipper og regnskapsresultat ..................................... ................. 10
Driftregnskapet ........................................................................................................ 10
Investeringsregnskapet ........................... .............................................................. 10
Balansen ................................................................................................................... 10
Noter ..................................... .................................................................................... 10
Finansrapport ........................................................................................................... 10
Hovedtallsanalyse ................................................................................................... 10
Kommunene og norsk økonomi .............. .............................................................. 10

Sykefravær:
Fraværet har økt i år i forhold til 2008 med om56
80 1,0 pst. Det er korttidsfraværet som øker og der ligger
trent
avdelingen over snittet i Molde kommune. Langtidsfraværet
er lavt. Avdelingens fravær ligger på 4,3 pst. i 2009. Dette er
godt under gjennomsnittet i kommunen. Tiltak for fortsatt å
holde et lavt sykefraværsnivå i 2010 jobbes det med kontinuerlig
Innvesteringer

Investeringer alle avdelinger og resultatenheter ..................................... ......... 10

Generelle nøkkeltall (KoSTRA)

Behovsprofil ..................................... ........................................................................ 10
Sammenligning andre kommuner hovedtall ... .................................................... 10

72

distriktsrevisjonen og Molde Kirkelige fellesråd samt rapportering for Molde kommune. I tillegg føres regnskap for Romsdal
Parkering AS. Videre har avdelingen ansvaret for forvaltning av
kommunens fondsmidler, innfordring, innlån, utbetalinger og
ajourhold av kontoplan, drift av økonomisystemet, koordinering av KOSTRA-rapporteringen til staten med mere.

Seksjon skatt

Seksjonen utfører de oppgavene på skatteområdet som
staten har delegert til kommunen. Videre sørger seksjonen for
at skatter og avgifter blir innbetalt og avregnet i rett tid og den
utfører regnskapskontroller hos kommunens arbeidsgivere
samtidig som den forbereder saker for behandling i skatteutvalget. Fra og med 2009 utfører seksjonen alle oppgaver
innenfor skatteområdet på vegne av Vestnes kommune.
Seksjonen leverer også tjenester innenfor området regnskapskontroll til kommunene Aukra og Fræna. Seksjonen er aktiv
deltaker i ulike prosjektgrupper/prosjektarbeider både i vår
region og på landsplan.
Bemanning

2007

2008

2009

Antall ansatte
Antall årsverk

24
23,90

25
25,00

25
24,30

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

2007

2008

2009

0,5 %
1,2 %
6,9 %
8,6 %

1,0 %
0,7 %
1,8 %
3,5 %

1,3 %
1,8 %
1,2 %
4,3 %

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
-605
-3,9 %
14 082
12 345
17 078
605
-13,3 %
-3 915
-3 274
-4 998
10 167
9 071
12 080

Medarbeidere: Snittet ligger litt under målsettingen. Høyeste
resultat per. dimensjon oppnås for innhold i jobben (4,7), samarbeid og trivsel med kollegene (4,6) og nærmeste leder (4,5).
Enkeltspørsmål med høyest måling gjelder om man har utstyr
til å få gjort jobben (for eksempel data, verktøy, hjelpemidler)
(5,3).
Fysiske arbeidsforhold, overordnet ledelse og systemer for
lønns- og arbeidstidsordninger får nest lavest skår (alle 3,8).
Inneklima skårer 3,0. Laveste skår på enkeltspørsmål gjelder
måten den individuelle lønnen blir fastsatt på (2,7). Helhetsvurdering 3,9. Målingen er fra 2008.
Brukere: (Har ingen måling)

Framtidige utfordringer

Avdelingen vil som tidligere måtte arbeide målbevisst i
forhold til å holde sykefraværet på et så lavt nivå som mulig.

INFORMASJONS- OG
SERVICEAVDELINGEN
Tjenester og oppgaver

I forbindelse med åpningen av NAV Molde i mai 2009 ble sosialmottaket, flyktningtjenesten og formidling av ulike støtteordninger fra husbanken flyttet til NAV fra 1. juni 2009. De resterende
tjenestene på Servicetorget er nå lagt til den nye informasjonsog serviceavdelingen; som er organisert i rådmannens stab.
Informasjons- og serviceavdelingen har et overordnet ansvar for
kommunens kommunikasjonsvirksomhet, herunder utvikling av
de digitale kommunikasjonskanalene. Kommunens sentralbord
er organisert under informasjons- og serviceavdelingen.

Informasjons- og servicesjef Hilde Johansen Onsøyen

Informasjons- og serviceavdelingen veileder og informerer om
alle kommunale tjenester. Salg og markedsføring av kommunens tomter og bistand ved byggesøknader står sentralt.
Avdelingen organiserer utleie av rådhusplassen og rådhussalen og bistår vaksinasjonskontoret med timebestillinger og
kundekontakt.
Klagebehandling på parkeringsbøter utføres både for Molde
kommune og Romsdal Parkering AS. Avdelingen behandler
søknader om ledsagerbevis, transportstøtte, parkeringstillatelser og skjenkebevillinger for enkeltanledninger. Koordinering av
arrangement som innflytterdag, romjulstreff og andre omdømmebyggende tiltak ligger også til avdelingen.
Bemanning

MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 9,7 %

6,0 %

Antall ansatte
Antall årsverk

ØKONOMI God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett..................................................... 1,7 %

0,0%

Hovedtall
Brutto driftsutgifter
Brutto driftsinntekter
Netto resultat

VIRKELIG

Regnskap 2009
10 747
-2 048
8 699

Budsjett 2009
9 725
-877
8 848

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

2007

2008

2009

-

-

11
9,80

2007

2008

2009

-

-

1,0 %
0,3 %
8,5 %
9,7 %

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
-1 022
-10,5 %
6 334
1 171 -133,5 %
-619
149
1,7 %
5 715

*I forbindelse med åpningen av NAV Molde i mai 2009 ble sosialmottaket, flyktningtjenesten og formidling av ulike støtteordninger fra husbanken flyttet til NAV
fra 01.06.2009. På grunn av store organisatoriske endringer i 2009 velger vi å ikke vise tall fra 2007 og 2008.

Balansert avviksforklaring

Medarbeidere: Medarbeidertilfredsheten ligger godt an i

ved salg av interne tjenester som enheten har påtatt seg i løpet
av året. Enheten har totalt sette et merforbruk på fastlønn, men
dette kompenseres med å ikke sette inn vikarer ved sykdom
og merinntekt på husleie og ulike statlige tilskudd.

Brukere: (Har ingen måling, ny enhet i 2009)

Økonomi: Mindreforbruket skyldes i hovedsak ekstra inntekter

Sykefravær: Enhetens samlede sykefravær for 2009 var på 9,7
pst. Langtidsfraværet utgjør hele 8,5 pst. og skyldes utenforliggende årsaker knyttet til enkeltmenneskers livssituasjon.
Enheten arbeider kontinuerlig med forebygging av sykefravær.
Ergonomi og stresshåndtering vil ha spesielt fokus i 2010.

STABSAVDELINGENE

MÅL

MÅLEKORT

forhold til målsettingen, men tallene er fra 2008 som utgjorde
en annen arbeidsstokk enn de som er her i dag og derfor ikke
så relevant.

Framtidige utfordringer

Det moderne publikum ønsker å få utført sine oppgaver foran
egen PC og dermed spare turen til kommunen. Avdelingens
virksomhet må kontinuerlig tilpasses denne utviklingen. Å
legge til rette for videre utvikling av gode, digitale løsninger er
kostnadseffektivt, men betinger bevisst satsing.
Samlokalisering av sentralbordet og tjenestene på Torget 2 vil
legge til rette for bedre arealutnyttelse og en mer effektiv drift
av avdelingen.
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SKOLE
Ressursbruk per elev i skolen
Renter og avdrag per elev

Lønnsutgifter per elev

Undervisningsmatriell per elev

200
180
160
140
120
100
80
60
40

•
•
•
•

7 barneskoler
2 ungdomsskoler
3 kombinerte barne- og ungdomsskoler
Molde voksenopplæringssenter

Grunnskole

Molde kommune har 12 skoler; 7 barneskoler med 1. – 7.
trinn, 2 ungdomsskoler med 8. – 10. trinn og 3 kombinerte
barne- og ungdomsskoler med 1. – 10. trinn. Det totale
elevtallet
per 1. oktober 2009 var 3.186. 267 årsverk er direkte
2
4
6
knyttet
opp til undervisning. I tillegg er 19 årsverk knyttet opp
7
10
13
til administrative
og pedagogiske lederoppgaver. Totalrammen
15
for grunnskolen i Molde kommune er i overkant av 218 mill.
20
kroner.
Driftsnivået er stramt, og kostnadsnivået for skoledriften
i Molde kommune er gjennomgående noe lavere enn
24
snittkostnadene
i kommunegruppe 13.
28

Innhold

SKOLE

Skoleområdet i Molde kommune består av:

Introduksjon
ordførerens kommentar
Politikerkart
Rådmannens kommentar
organisasjonskartet
Konsern kart
organisasjon

Molde kommune ...................................................................................................... 10
Kommunale foretak ................................................................................................. 10
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Skolefritidsordning
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Skolefritidsordningen (SFO) skal gi elever i grunnskolen
37
muligheter for positive aktiviteter på skolen i og utenom
ordinær skoletid. Det skal legges til rette for varierte leke-,
56
kulturog fritidsaktiviteter som skal bidra til en utvikling av
80
barnas erfaringsgrunnlag, ferdigheter og kunnskaper på ulike
områder. Aktivitetene skal foregå innenfor en trygg sosial og
pedagogisk ramme.

SKJEVIK BARNE- OG
UNGDOMSSKOLE

BERGMO
UNGDOMSSKOLE

BEKKEVOLL UNGDOMSSKOLE inkl. Cap Clara

SEKKEN
OPPVEKSTSENTER

Framtidige utfordringer

I forarbeidet til opplæringsloven er tilpasset opplæring omtalt
som et generelt prinsipp som skal ligge til grunn for all opplæring. Innenfor rammen av klasseundervisningen bør den
enkelte lærer, i den utstrekning det er mulig, søke å tilpasse
undervisningen til den enkelte elev.
Ved innføring av Kunnskapsløftet fra 1. august 2006 har kommunen (skoleeier og skoler) fått presentert en klar forventning
om i økende grad å tilrettelegge for den enkelte elev. Denne
tilretteleggingen skal som utgangspunkt legges til klassens/
gruppens felles ressursramme.
Kommunen skal stille til disposisjon nødvendige ressurser
for å sikre at kravene i opplæringsloven og forskriftene blir
oppfylt, jfr. opplæringsloven §13-10.
I opplæringssammenheng er den viktigste innsatsfaktoren
læreren. Sammen med den enkelte skoles læringskultur utgjør tilsatt personale de viktigste og avgjørende rammene for
den enkelte elevs læring. Grunnskolen i Molde kommune har
de siste årene arbeidet målbevisst med å følge opp nye mål
og rammer for opplæringen.

Økonomi

Regnskapsprinsipper og regnskapsresultat ..................................... ................. 10
Driftregnskapet ........................................................................................................ 10
Investeringsregnskapet ........................... .............................................................. 10
Balansen ................................................................................................................... 10
Noter ..................................... .................................................................................... 10
Finansrapport ........................................................................................................... 10
Hovedtallsanalyse ................................................................................................... 10
Kommunene og norsk økonomi .............. .............................................................. 10

Innvesteringer

Investeringer alle avdelinger og resultatenheter ..................................... ......... 10

Generelle nøkkeltall (KoSTRA)

Behovsprofil ..................................... ........................................................................ 10
Sammenligning andre kommuner hovedtall ... .................................................... 10

74

VÅGSETRA BARNE- OG
UNGDOMSSKOLE

Rente- og avdragskostnader blir synligjort året etter ferdigstilling av prosjekt.

BOLSØYA SKOLE

KLEIVE SKOLE

KVILTORP SKOLE

NORDBYEN SKOLE

LANGMYRA SKOLE

KVAM SKOLE

0

SELLANRÅ SKOLE

20

Skolefritidsordningen er åpen for alle elever fra 1. - 4. trinn.
Det skal legges til rette for funksjonshemmede elever fra 1.
- 7. trinn. Per 1. oktober 2009 var det 820 barn som benyttet
seg av SFO. Totalt er det 46 årsverk knyttet til SFO.

Prioriterte utviklingsområder innen skoleområdet:

• Tilpasset opplæring/spesialundervisning med vekt på felles
forståelse og oppfølging
• Vurdering med resultatoppfølging på skole- og
kommunenivå
• Systemarbeid, herunder samarbeid barnehager - skoler
og PPT - skoler
• Kompetanseutvikling for tilsatt personale med vekt på
grunnleggende ferdigheter i norsk og matematikk,
fremmedspråk, rådgiving og ledelse
• Utvikle innføringsklasse for flerspråklige elever
• Utvikle ressursteam for oppvekstområdet i kommunen

Fremtidige fysiske utfordringer
Elevenes fysiske arbeidsmiljø

Molde kommune er totalt sett i ferd med å få meget godt
utrustede skolebygg. Av 11 skoler er det utført større vedlikehold og renoveringstiltak på 9 av dem. Ytterligere 2 står for
tur. Nærmere 500 mill. kroner er investert i nye skoler de siste
årene.
Fysisk læremiljø er en viktig del av et godt undervisningstilbud. Den største utfordringen fremover vil være å ivareta
standarden på byggene.

Ny skole Årølia – prosjektering

Planleggingsmidler til ny skole i Årølia (Røbekk) er ikke avsatt
i gjeldende økonomiplan, da det fortsatt er usikkert når ny
skole må bygges. Elevtallet ved de fleste av kommunens øvrige skoler er minkende, og det vil derfor være riktig å avvente
situasjonen før en starter planlegging av ny skole i Årølia. Det
bør nevnes at en ny 1. - 10. trinn skole vil koste i størrelsesorden 150 - 200 mill. kroner.

Uteområdene ved skolene

Uteområdene ved skolene får en stadig viktigere funksjon
knyttet til differensiert og tilpasset opplæring. Flere skoler har
opparbeidet gode områder, mens noen skoler ennå ikke har
fullført dette arbeidet.

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen 2008-2009 er en nettbasert spørreundersøkelse. Elevene skal få si sin mening om forhold som er
viktige for å lære og for å trives på skolen. Skoleeier er pålagt
å gjennomføre elevundersøkelsen på 7. trinn, 10. trinn og på
videregående 1. år i vårsemesteret. Det er frivillig for elevene
å svare på elevundersøkelsen. De som svarer er anonyme.

Her presenteres resultatene for 7. og 10. trinn samlet for
hele kommunen. En kan ved å gå inn på www.udir.no/Tema/
Brukerundersokelser/Elevundersokelsen/ hente resultat fra
den enkelte skole, såfremt elevtallet er høyt nok. Der finnes
også fylkes- og nasjonale resultat. Alle skolene i Molde har
gjennomført elevundersøkelsen.

Elevundersøkelsen 7. trinn

Elevundersøkelsen 10. trinn

1

2

2007-2008
3

3,1
3,3

3

Mobbing på skolen

4,1
4,2
3,3
3,4

Det varierer mellom skolene hvilke parametre som endrer
seg fra år til år, og det har gjerne sammenheng med hva som
til enhver tid er i fokus ved den enkelte skole. Der det pågår
ombygging/utbygging vil gjerne fysisk læringsmiljø skåre lavt,
og gjennomføring av spesielle prosjekt vil ofte påvirke tilhørende parameter positivt. Samlet sett har det vært en positiv
utvikling fra fjoråret, bortsett fra mobbing, der resultatet har
gått tilbake til samme nivå som i 2006-07.

2,9
2,9
2,3
2,4
1,4
1,4
3,6
3,5
2,9
2,9

Faglig veiledning

Karriereveiledning

Kommentar

5

4,0
4,0

Motivasjon

Medbestemmelse

2008-2009
4

Trivsel

Fysisk læringsmiljø

1,4
1,5

Motivasjon

2007-2008
2

Elevdemokrati

3,6

Fysisk læringsmiljø

Kommentar

1

SKOLE

3,3

Elevdemokrati

Faglig veiledning

5

4,2
4,3

Trivsel

Mobbing på skolen

2008-2009
4

2,1
2,1
3,2
3,3

Her varierer resultatet også mellom skolene. Noen har gjort
klare forbedringer fra året før, mens andre har gått merkbart
tilbake. Samlet sett er 10. trinn på samme nivå som året før,
eller har en forbedring. Unntaket er motivasjon, som har gått
gradvis ned de siste tre år.

75

Diagrammet viser hvordan Molde kommune ligger an i forhold til 7. trinn i fylket og resten av landet. Moldeskolene lå
tidligere under snittet i forhold til disse, men er nå på om lag
samme nivå. Fysisk læringsmiljø har hatt en oppgradering på
mange skoler, dette kan være årsaken til et litt høyere resultat
enn fylket og landet. På faglig veiledning ligger Molde fortsatt
lavere, men har økt fra 3,3 året før.

Resultat av elevundersøkelsen 10. trinn

Resultat av elevundersøkelsen 7. trinn
1

2

3

4

3,6
3,6
3,6

Elevdemokrati

Mobbing på skolen

4,1
4,1
4,2

Motivasjon

3,4
3,5
3,5

Faglig veiledning

Kommentar

Nasjonalt

En skal være varsom med å dra klare konklusjoner på bakgrunn av enkeltstående kartlegginger, men over tid har vi sett
en positiv utvikling på barnetrinnet. De siste årene har vi satt i
gang
spesielle tiltak for oppfølging av elevdemokratiet, arbeid
2
mot46 mobbing og faglig veiledning. En forventer også at den
7
10
gjennomgående
kompetanseoppfølgingen vi nå har av vurde13
15
ringsarbeidet i skolen, vil påvirke elevenes skolesituasjon og
20
læringsresultat
på en god måte.
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Trivsel

Molde kommune

Diagrammet viser hvordan Molde kommune ligger an i forhold
til 10. trinn i fylket og resten av landet. Ungdomsskolene i
Molde kommune ligger fortsatt under snittet på de fleste
parametrene. Det har vært en liten bedring på fysisk læringsmiljø og karriereveiledning i forhold til fjoråret, og en tilbakegang på motivasjon.

Møre og Romsdal fylke

3,6
3,6

Nasjonalt

Gjennom vedtatt vurderingssystem har Molde kommune
lagt klare føringer for en systematisk oppfølging på skole- og
kommunenivå. Det er utarbeidet egne kommunale mål på
flere områder, og dette vil sammen med de nasjonale prioriteringene, danne grunnlaget for videre oppfølging. Elever
og foresatte skal delta i dette arbeidet som sentrale parter i
skolevurderingen i kommunen.

Oppfølging og bruk av seniorressurs
i skolen (55+)

Avtaleverket sier at lærere over 55 og 60 år kan få redusert
undervisningstid med henholdsvis 5,8 pst. (1,5 t/uke) og
12,5 pst. (3,25 t/uke). Dette er en omfordeling av arbeidsoppgaver innenfor årsverket. Den reduserte undervisningstiden nyttes til pedagogisk arbeid og skal gjøre den enkeltes
arbeidssituasjon lettere. Lærerne kan selv velge å undervise
i disse timene. Avtaleverket sier videre at arbeidsgiver ikke
kan pålegge medarbeideren arbeidsoppgaver. Om redusert
leseplikt benyttes, skal dette være en avtale mellom ansatte
og ledelsen.
I prosjektet ble det valgt å ha fokus på 3 mål:
• Tilsatte over 55 år skal oppleve tilhørighet og trivsel
• Bruken av ressursen skal synliggjøres
• Tilsatte skal oppleve reduksjonen som en reell lettelse i
sitt arbeid
En undersøkelse blant lærere 55+ høsten 2009 viser at det er
flere enn i 2008 som kan tenke seg å jobbe til pensjonsalderen.

Slik min arbeidssituasjon er per idag vurderer jeg å stå i jobben fram til pensjonsalderen 67/70 år (evt. særaldersgrense)

Undersøkelsen viser også at de fleste opplever at reduksjon
i undersvisning letter arbeidssituasjonen, og at tiden som
frigjøres for det meste benyttes til for- og etterarbeid, og
selvstudium/faglig ajourføring.

Jeg opplever at reduksjon i undervisning letter min
arbeidssituasjon
Vet ikke

2

Helt uenig

2

Delvis uenig

2

Delvis enig

4
21

Helt enig

Hvordan bruker du den reduserte undervisningsplikten for
eldre arbeidstakere/seniortiltak (seniorressurs) i dag?
40 personer har svart. Mulighet for flere kryss.
Avspasering/fritid

4
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KOSTRA
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole per elev
90 000

Indikatoren viser driftutgifter til kommunens egen tjenesteproduksjon av undervisning i grunnskolen, skolelokaler og skyss
pluss avskrivninger minus dobbeltføringer i kommuneregnskapet som skyldes viderefordeling av utgifter/ internkjøp osv.,
per elev. Den viser kommunens egen tjenesteproduksjon av
grunnskoleundervisning pluss skolelokaler/skyss per bruker.
Utgiftene er fordelt på antall elever i grunnskoler. Data er hentet fra grunnskolens informasjonssystem (GSI). På grunn av at
elevtallet er registrert per 1.oktober for skoleåret, er elevtallet
i indikatoren justert til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for elevtallet i fjor og 5/12 for elevtallet i år.
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30 000
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2007
74 072
69 674
61 904

= Molde

2008
79 515
73 895
68 937

= Gj. snitt kommunegruppe 13

2009
84 570
79 326
72 688
= Gj. snitt landet utenom Oslo

En ser at Molde kommune har lavere driftsutgifter til tjenesteproduksjon av undervisning i grunnskolen enn de kommunen sammenligner seg med. Differansen som så ut til å bli
redusert i 2008 er nå økende igjen i 2009.
Når gjennomsnittet per elev i kommunegruppe 13 hadde kr.
4.958,- mer per elev i 2008 har de kr. 6.638,- mer per elev
i 2009. Landet utenom Oslo har kr. 11.882,- mer per elev i
2009, som tilsvarer om lag 16,3 pst. mer enn Molde kommune.
Omregnet utgjør differansen mellom landet utenom Oslo og
Molde kommune 38,2 mill. kroner.
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Lønnsutgifter til grunnskole per elev
70 000

Indikatoren viser lønnsutgifter til grunnskole per elev. Den
indikerer arbeidsproduktiviteten målt ved lønnsutgiftene per
enhet. Molde kommune har lavere lønnsutgifter enn de kommunen sammenligner seg med. Dette kan ha noe med lærertetthetenå gjøre. Det vil si at om det er flere elever per lærer,
vil lønnsutgift per elev gå ned, forutsatt at det er noenlunde
likt lønnsnivå. Indikatoren sier ikke noe om lønn per lærer selv
om også høyere lønninger per lærer vil medføre en høyere
lønnsutgift per elev.

60 000
50 000
40 000
30 000
20 000

I Molde kommune er det 12 elever per årsverk mens det i
landet utenom Oslo er 10,5 elever per årsverk. I kommunegruppe 13 er det 11,6 elever per årsverk i grunnskolene. De
gjennomsnittlige gruppestørrelsene er også en del høyere i
Molde enn hos de kommunen sammenligner seg med.

10 000
0

2007
57 487
52 874
48 842

= Molde

2008

2009

62 397
57 387
54 034

= Gj. snitt kommunegruppe 13

66 403
61 617
57 381
= Gj. snitt landet utenom Oslo

Differansen i lønnsutgifter er på kr. 4.236,- per elev sammenlignet med kommunegruppe 13 og kr. 9.022,- per elev
sammenlignet med landet utenom Oslo i 2009.

Driftsutgifter til undervisningsmatriell per elev i grunnskolen
2 500

Indikatoren viser driftsutgifter til undervisningsmateriell.
Undervisningsmateriell inneholder blant annet undervisningsmateriell, arbeidsmaterialer til sløyd og håndarbeid, matvarer
til bruk i undervisningen, bøker til skolebibliotek, lek og sysselsettingsmateriell og materiell til musikkundervisning. På grunn
av at elevtallet er registrert per 1. oktober for skoleåret, er
elevtallet i indikatoren justert til å samsvare med regnskapsåret i indikatoren i forholdet 7/12 for elevtallet i fjor og 5/12 for
elevtallet i år.
Indikatoren viser at Molde kommune tradisjonelt har ligget
svært lavt på driftsutgifter til undervisningsmateriell. Molde
kommune hadde et betydelig hopp i 2008 hvor kommunen
anvendte kr. 391,- mer per elev enn landet foruten Oslo. I
2009 er kommunen tilbake til der den har vært de siste årene.
Hadde Molde kommune brukt like mye midler til læremidler som gjennomsnittet av landets kommuner, ville det ha
medført økte utgifter på kr. 164,- per elev. Kommunen ligger
fortsatt over gjennomsnittet i kommunegruppe 13.
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2008

.
.
Molde..
2007.

.
.
Molde.
2008.

.
.
.
. Gj..snitt.. Gj..snitt. Gj..snitt
. Komm.. Komm.. Komm.. landet. landet. landet
Molde. grup..13. grup..13. grup..13. utenom.. utenom. utenom
2009.
2007.
2008.
2009. Oslo.-07. Oslo.-08. Oslo.-09

39,6
98,7
102,0
15,0
17,1
6,3

39,7
98,2
106,0
14,8
17,4
4,9

39,2
99,4
97,0
14,6
16,9
4,4

96,7
99,0
14,3
16,0
4,2

95,9
96,0
14,4
16,0
3,8

96,7
95,0
14,2
16,0
3,4

97,0
98,0
13,2
14,9
4,0

96,2
96,0
13,2
14,6
3,5

97,1
95,0
13,0
14,6
3,3

23,0

25,0

28,0

34,0

34,0

35,0

36,0

35,0

36,0

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

Andre nøkkeltall
Fordeling av antall elever på de ulike trinnene i grunnskolen
1. - 4. trinn

5. - 7. trinn

8. - 10. trinn

600
500
400
300
200

06/07
3 241
12
279
205

Tallet på elever*
Tallet på skoler
Tallet på lærere
Tallet på lærere med kontaktlærerfunksjon

Molde kommune
07/08
3 201
12
274
194

SKJEVIK BARNE- OG
UNGDOMSSKOLE

BERGMO
UNGDOMSSKOLE

08/09
3 212
12
271
190

06/07
2 304
928
3 232
748
354

07/08
2 243
1 034
3 277
810
250

08/09
2 178
1 023
3 201
823
342

09/10
2 135
1 077
3 212
820
370

06/07
135 644
17 680
8 243
161 537
3 420

07/08
135 726
20 366
4 173
160 265
4 350

08/09
126 922
29 604
4 819
161 345
4 885

09/10
131 451
29 702
5 001
166 154
5 396

06/07
78
74
12
15
9
188

07/08
95
81
19
12
9
216

08/09
192
144
25
9
9
379

09/10
208
134
28
15
10
395

* Elevtall inkludert Tøndergård skole.
Undervisningstimer (60 minutters undervisningsenheter)
Minstetimetall
Spesialundervisning
Norsk2/morsmål
Sum
Tøndergård skole
Spesialundervisning
Elever med spesialundervisning
Elever med assistent
Barn under opplæringspliktig alder
Fosterhjemsplasserte
Tøndergård
Sum

Timetallsfordeling
1. - 7. trinn
8. - 10. trinn
Totalt

08/09
5119
2565
7 684

Molde
kommune

09/10
5 138
2 565
7 703

Møre og
Romsdal fylke
08/09
09/10
5 126
5 143
2 565
2 565
7 691
7 708

Skoletimetallsfordeling: Antall årstimer elevene har rett til på
hvert årstrinn. Timetallet er fastsatt som klokketimer. Minstetimetallet er gitt i brev fra Kunnskapsdepartementet. Kommunene kan fatte vedtak om at det skal gis undervisningstid ut

08/09
5 150
2 577
7 727

Hele
Landet

09/10
5 171
2 572
7 743

Minstetimetall
Gjelder fra 2008
5 120
2 566
7 686

over minstetimetallet, men kommunen kan ikke fatte vedtak
om at det skal gis mindre undervisningstid enn minstetallet
noe det ser ut som Molde kommune gjør. Molde kommune
ligger 52 timer under landsgjennomsnittet.

SKOLE

Elevtallsutvikling
Barnetrinn*
Ungdomstrinn
Sum
SFO
Voksenopplæring

BEKKEVOLL UNGDOMSSKOLE inkl. Cap Clara

SEKKEN
OPPVEKSTSENTER

VÅGSETRA BARNE- OG
UNGDOMSSKOLE

BOLSØYA SKOLE

KLEIVE SKOLE

KVILTORP SKOLE

NORDBYEN SKOLE

LANGMYRA SKOLE

SELLANRÅ SKOLE

0

KVAM SKOLE

100
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Læringsutbytte

06/07
4,1
4
3,8
3,4
3,6
3,2
3,9
3,9

Norsk hovedmål standpunkt
Norsk hovedmål eksamen
Norsk sidemål standpunkt
Norsk sidemål eksamen
Matematikk standpunkt
Matematikk eksamen
Engelsk standpunkt
Engelsk eksamen

Molde kommune
07/08
3,9
3,7
3,6
3,7
3,3
3,2
3,9
3,7

08/09
4,0
3,7
3,6
3,3
3,4
3,5
3,9
3,8

Møre og
Romsdal fylke
Nasjonalt
08/09
3,8
3,8
3,5
3,4
3,7
3,7
3,5
3,3
3,5
3,5
3,5
3,4
3,8
3,8
3,7
3,8

Lærertetthet sett i forhold til elevundesøkelsen

0,5

0,00

0

Indeksene er basert på alle de obligatoriske spørsmålene i
Elevundersøkelsen. Bolsøya og Sekken har for få elever til at
resultatet kan vises. Det kan ut fra diagrammet se ut som det
ikke er noen sammenheng mellom lærertetthet og elevtilfredshet i Molde kommune.
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Andel elever på 1. - 4. trinn
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Snitt elevundersøkelsen

Antall lærerårsverk per elev er årsverk til undervisning utført
av undervisningspersonale. Diagrammet viser snittet av
beregnede indekser fra Elevundersøkelsen på temaene
trivsel, motivasjon, faglig veiledning, elevdemokrati, fysisk
læringsmiljø og mobbing på skolen. I tillegg svarer 10. trinn og
Vg1246 på spørsmål om medbestemmelse og karriereveiledning.

Innhold

SKOLE

Antall læreverårsverk per elev

Antall lærerårsverk per elev

0,18

KVAM SKOLE
MÅLEKORT

Rektor Margaret Sivertsen Mørk

VIRKELIG

BRUKERE, Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet ...................................................................
4,4
MEDARBEIDERE, Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 8,2 %
- Medarbeidertilfredshet.........................................................
4,5
ØKONOMI, God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett..................................................... 0,7 %

Hovedtall
Brutto driftsutgifter
Brutto driftsinntekter
Netto resultat

Regnskap 2009
16 170
-2 632
13 538

MÅL
4,7
6,0 %
4,6
0,0%

Budsjett 2009
15 802
-2 168
13 634

Balansert avviksforklaring

Økonomi: Mindreforbruk skyldes i hovedsak sparte vikarutgif-

ter grunnet lite tilgang til kvalifisert arbeidskraft og/eller lavere
betalte vikarer enn den som er sykemeldt. Etter signal om å
utøve forsiktighet i forhold til å øke lærerressursen, fikk enheten til gode midler på slutten av året i størrelsesorden 0,6 mill.
kroner. Enheten gjorde da innkjøp av inventar og utstyr inkludert datamaskiner for i underkant av 0,3 mill. kroner. Samtidig
ble 0,3 mill. kroner korrigert fra enhetens drift til investering.

Sykefravær: Enheten hadde i 2009 et samlet sykefravær på
8,2 pst. Dette er en nedgang fra 2008 på 2,1 pst. Enheten vil
redusere fraværet med å fokusere på medarbeidersamtaler,
oppfølging av syke og PALS i voksenmiljøet (ros og oppmuntring i arbeidssituasjon).

Bemanning

2007

2008

2009

Antall ansatte
Antall årsverk

34
28,79

33
27,37

34
27,75

2007
1,0 %
1,2 %
9,6 %
11,8 %

2008
0,6 %
0,7 %
9,0 %
10,3 %

2009
0,9 %
0,7 %
6,6 %
8,2 %

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
-368
-2,3 %
15 844
15 392
15 820
464
-21,4 %
-2 898
-2 577
-2 143
96
0,7 %
12 946
12 815
13 677

Medarbeidere: Resultatet på 4,5 er litt under kommunens
målsetting på 4,6. Best resultat vises når det gjelder samarbeid og trivsel med kollegene og stolthet over egen arbeidsplass (begge 5,1), og innhold i jobben (5,0 ). Målingen er fra
2008.
Brukere: Resultatet samsvarer med ønsket mål for kommunen. Best resultat oppnås på trivsel og motivasjon. Elevdemokrati skårer lavest, men her har det vært en klar forbedring fra
2008. Målingen viser en gradvis nedgang i mobbing hvert år
fra 2006/2007. Målingen er fra skoleåret 2008/09, og det er
elever på 7.trinn som har svart.

MÅLEKORT

VIRKELIG

BRUKERE, Gode tjenestetilbud

Rektor Kjell Petter Stene

MÅL

- Brukertilfredshet ...................................................................
4,6
MEDARBEIDERE, Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 9,5 %
- Medarbeidertilfredshet.........................................................
4,3
ØKONOMI, God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett..................................................... -0,9 %

6,0 %
4,6

Hovedtall
Brutto driftsutgifter
Brutto driftsinntekter
Netto resultat

Budsjett 2009
22 742
-3 375
19 367

Regnskap 2009
23 367
-3 820
19 546

SKOLE

SELLANRÅ SKOLE
4,7

0,0%

Balansert avviksforklaring

Økonomi: Merforbruk skyldes for høye lønnskostnader i først
halv år. Som tiltak ble lærertimer redusert for andre halvår
samtidig med at enheten hadde sterkt fokus på å begrense
kostnader i forbindelse med kjøp av varer og tjenester.
Sykefravær: Enheten hadde i 2009 et samlet sykefravær på

9,5 pst. Dette er en nedgang på 0,7 pst. fra 2008. Enheten vil
redusere fraværet med å være aktiv i IA- arbeidet og individuelle tilpasninger til de som har behov for det.

Bemanning

2007

2008

2009

Antall ansatte
Antall årsverk

48
42,11

49
43,13

50
43,37

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

2007
1,2 %
1,0 %
7,2 %
9,4 %

2008
1,2 %
1,0 %
8,0 %
10,2 %

2009
1,7 %
1,7 %
6,0 %
9,5 %

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
-625
-2,7 %
21 909
20 688
22 510
445
-13,2 %
-3 804
-4 436
-3 257
-179
-0,9 %
18 105
16 252
19 253

Medarbeidere: Snittet på 4,3 ligger noe under målsettingen
på 4,6. Best resultat vises når det gjelder samarbeid og trivsel
med kollegene (5) og stolthet over egen arbeidsplass (4,9).
Målingen er fra 2008.
Brukere: Resultatet på 4,6 er så vidt under kommunens
målsetting på 4,7. Best resultat oppnås på trivsel og motivasjon, mens fysisk læringsmiljø får lavest skår. Målingen er fra
skoleåret 2008/09, og det er elever på 7. trinn som har svart.
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LANGMYRA SKOLE
MÅLEKORT

VIRKELIG

BRUKERE, Gode tjenestetilbud

Rektor Grete Marie Eikebu

MÅL

- Brukertilfredshet ...................................................................
4,2
MEDARBEIDERE, Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 10,8 %
- Medarbeidertilfredshet.........................................................
4,0
ØKONOMI, God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett..................................................... 0,0 %

6,0 %
4,6

Hovedtall
Brutto driftsutgifter
Brutto driftsinntekter
Netto resultat

Budsjett 2009
30 236
-5 070
25 166

Regnskap 2009
31 296
-6 120
25 176

4,7

0,0%

Balansert avviksforklaring

Økonomi: Enheten gikk i balanse i 2009. Først halvår hadde
enheten betydelige merinntekter på refusjoner grunnet
manglende vikarer og/eller billigere vikarer en den som står i
stillingen. På grunn av signal om usikkerhet rund økonomien
holdt enheten også igjen når det gjaldt nyansettelse og kjøp
av nødvendig utstyr. Dette resultert i at enheten i slutten av
høsthalvåret satt igjen med ressurser i størrelsesorden 0,9
mill. kroner. Enheten kjøpte da inn lærebøker/læremidler,
inventar, utstyr og datamaskiner (til elever) for 0,6 mill. kroner.
Det ble også i høsthalvåret brukt ressurser til å øke bemanningen. Samtidig ble 0,3 mill kroner overført fra enhetens drift
til investering.

SKOLE

Sykefravær: Enheten hadde i 2009 et samlet sykefravær på
9,7 pst. Dette er en nedgang sett i forhold til 2008 på 1,2 pst.

2007

2008

2009

Antall ansatte
Antall årsverk

59
52,92

63
55,85

59
54,49

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

6
7
10
13
15

Introduksjon
ordførerens kommentar
Politikerkart
Rådmannens kommentar
organisasjonskartet
Konsern kart
organisasjon

VIRKELIG

Innhold

BRUKERE, Gode tjenestetilbud

- Brukertilfredshet ...................................................................
4,8
MEDARBEIDERE,
Godt arbeidsmiljø
20
- Sykefravær ............................................................................ 10,4 %
-24Medarbeidertilfredshet.........................................................
4,2
28
ØKONOMI,
God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett..................................................... 4,0 %
Molde kommune ...................................................................................................... 10
Kommunale foretak ................................................................................................. 10
Kommunale aksjeselskap .............................. ........................................................ 10
Interkommunale selskap ........................................................................................ 10
Molde kommunale pensjonskasse.............. ......................................................... 10

Mål og måloppnåelse

Kommunens visjon ..................................... ............................................................. 10
Satninsgsområde sentrumsutvikling ..... .............................................................. 10
Satsningsområde ungdom ......................... ........................................................... 10
Evaluering av overordnede mål .................. .......................................................... 10
Innbyggerundersøkelse (omdømmebygging)..................................... ................ 10

Samfunn og livskvalitet

Kommunebarometer..................................... ........................................................... 10
Miljørapport..................................... ......................................................................... 10
Beredskap..................................... ............................................................................ 10

35

Medarbeider

MÅL
4,7
6,0 %
4,6

37

Økonomi

0,0%

Kompetanseutvikling ............... ............................................................................... 10
Medarbeiderundersøkelsen ..................... ............................................................ 10
Likestilling ................................................................................................................. 10
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ............... ............................................................ 10
Hovedverneombud .................................................................................................. 10
Tillitsvalgte ..................................... .......................................................................... 10
Seniorpolitikk ..................................... ...................................................................... 10
Sykefravær ..................................... .......................................................................... 10
Kvalitetskommuneprosjekt ...................... .............................................................. 10
Regnskapsprinsipper og regnskapsresultat ..................................... ................. 10
Driftregnskapet ........................................................................................................ 10
Investeringsregnskapet ........................... .............................................................. 10
Balansen ................................................................................................................... 10
Noter ..................................... .................................................................................... 10
Finansrapport ........................................................................................................... 10
Hovedtallsanalyse ................................................................................................... 10
Kommunene og norsk økonomi .............. .............................................................. 10

Hovedtall
Brutto
driftsutgifter
56
80
Brutto
driftsinntekter
Netto resultat
Innvesteringer

Investeringer alle avdelinger og resultatenheter ..................................... ......... 10

Generelle nøkkeltall (KoSTRA)

Behovsprofil ..................................... ........................................................................ 10
Sammenligning andre kommuner hovedtall ... .................................................... 10

Regnskap 2009
19 758
-3 366
16 392

2008

2009

1,5 %
1,7 %
9,9 %
13,1 %

1,4 %
1,1 %
8,3 %
10,8 %

For å nå målet på 6,0 pst. er det satt fokus på nærvær og trivsel. Håndvask og bruk av hånddesinfeksjonsmiddel er innført
som et tiltak.

Medarbeidere: Snittet på 4,0 ligger en del under målsettingen
på 4,6.Best resultat vises når det gjelder samarbeid og trivsel
med kollegene (4,9) der trivsel skårer høyest (5,1). Faglig og
personlig utvikling får lavest skår (3,5), der spørsmålet ”legger
din arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling?” skårer
lavest med (3,1). Målingen er fra 2008.
Brukere: Snittet ligger litt under målsettingen. Best resultat
på trivsel og motivasjon, mens elevdemokrati skårer lavest.
På spørsmålet om man er blitt mobbet på skolen de siste
månedene, er det en liten økning fra 2008. Målingen er fra
skoleåret 2008/09, og det er elever på 7. trinn som har svart.

Rektor Ellen Bekkevold

Kommunens styringsredskap

Årshjulet ..................................... .............................................................................. 10
Rettesnora - kommunens kvalitetsstyringssytem ..................................... ........ 10
Balansert målstyring (BMS) ....................... ........................................................... 10
Kvalitetsdokumentasjon ............................... ......................................................... 10
Avvik og tiltaksrapportering ....................... ........................................................... 10
Risikoanalyse ..................................... ...................................................................... 10

2007
1,8 %
2,2 %
6,2 %
10,2 %

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
-1 060
-3,5 %
28 468
26 093
28 817
1 050
-20,7 %
-5 558
-4 835
-4 391
-10
0,0 %
22 910
21 258
24 426

NORDBYEN SKOLE
2
MÅLEKORT
4
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Bemanning

Budsjett 2009
19 860
-2 790
17 070

Balansert avviksforklaring

Økonomi: Mindreforbruket skyldes i hovedsak sparte lønnsutgifter grunnet forsiktighet med nyansettelser på grunn av
signaler om eventuelle økonomiske nedskjæringer. Enheten
har også merinntekter på refusjoner og oppholdsbetaling SFO.
På slutten av høsthalvåret hadde enheten et mindreforbruk i
underkant 0,7 mill. kroner.
Sykefravær: Enheten hadde i 2009 et samlet sykefravær på
10,4 pst. Dette er en nedgang sett i forhold til 2008 på 4,8
pst. Dette gjøres ved å ha fokus på IA- virkemidler og økt
nærvær for å bedre arbeidsforholdene.

Bemanning

2007

2008

2009

Antall ansatte
Antall årsverk

48
40,12

42
35,99

43
36,46

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

2007

2008

2009

1,1 %
0,5 %
6,3 %
7,9 %

1,4 %
1,1 %
12,7 %
15,2 %

1,6 %
1,1 %
7,7 %
10,4 %

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
102
0,5 %
19 869
18 489
20 856
576
-20,6 %
-3 768
-2 918
-3 237
678
4,0 %
16 101
15 571
17 619

Medarbeidere: Snittet på 4,2 ligger noe under målsettingen
på 4,6. Medarbeidersamtale får høyest skår (5,0). Nest beste
resultat oppnås på innhold i jobben og stolthet over egen arbeidsplass (begge 4,6). Lavest skår får fysiske arbeidsforhold
(3,7) der innklima skårer lavest (2,8). Målingen er fra 2008.
Brukere: Resultatet er høyere enn målsettingen. Best resultat
oppnås på trivsel og motivasjon og elevdemokrati. Nesten alle
måleparametrer har hatt fremgang fra 2008, med en vesentlig
heving innen elevdemokrati og fysisk læringsmiljø. Målingen
er fra skoleåret 2008/09, og det er elever på 7. trinn som har svart.

KVILTORP SKOLE
MÅLEKORT

VIRKELIG

BRUKERE, Gode tjenestetilbud

Rektor Liv Brakstad

MÅL

- Brukertilfredshet ...................................................................
4,7
MEDARBEIDERE, Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 8,9 %
- Medarbeidertilfredshet.........................................................
4,4
ØKONOMI, God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett..................................................... 1,3 %

6,0 %
4,6

Hovedtall
Brutto driftsutgifter
Brutto driftsinntekter
Netto resultat

Budsjett 2009
24 332
-3 798
20 534

Regnskap 2009
24 663
-4 386
20 277

4,7

0,0%

Balansert avviksforklaring

Økonomi: Mindreforbruket skyldes merinntekter på statlige
refusjoner grunnet bruk av vikarer som er lavere lønnet enn
den som står i stillingen. Enheten har også en merinntekt på
oppholdsbetaling SFO grunnet inntak av flere barn en budsjettert. Enheten på slutten av året gjort innkjøp av inventar og
utstyr og investert i kompetansehevende tiltak for 0,3 mill.
kroner.
Sykefravær: Enheten hadde i 2009 et samlet sykefravær på

8,9 pst. Tilsvarende tall for 2008 var på 7,7 pst. 5,4 pst. av fraværet i 2009 var langtidssykefravær. For å redusere fraværet
skal det fokuseres på godt arbeidsmiljø og bedre tilrettelegging for graderte sykemeldinger.

Bemanning

2007

2008

2009

Antall ansatte
Antall årsverk

50
42,51

53
45,88

55
47,79

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

2007

2008

2009

2,0 %
1,4 %
4,8 %
8,2 %

1,6 %
1,1 %
5,0 %
7,7 %

2,0 %
1,5 %
5,4 %
8,9 %

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
-331
-0,4 %
22 401
20 017
25 097
588
-15,5 %
-4 208
-3 693
-4 210
257
1,3 %
18 193
16 324
20 887

Medarbeidere: Snittet på 4,4 ligger litt under målsettingen
på 4,6. Beste resultat oppnås om mobbing, diskriminering og
varsling (4,9) der spørsmålet om det er et mobbefritt miljø på
din arbeidsplass skårer 5,4. Nest beste resultat vises når det
gjelder fysisk arbeidsmiljø, samarbeid og trivsel med kollegene
og stolthet over egen arbeidsplass (alle 4,8). Målingen er fra
2008.
Brukere: Resultatet samsvarer med ønsket mål for kommunen.Best resultat oppnås på trivsel og motivasjon. Elevdemokrati skårer lavest, men her har det vært en klar forbedring fra
2008. Målingen er fra skoleåret 2008/09, og det er elever på 5 - 7.
trinn som har svart.

MÅLEKORT

SKOLE

KLEIVE SKOLE

Rektor Ellen Bergh

VIRKELIG

BRUKERE, Gode tjenestetilbud

MÅL

- Brukertilfredshet ...................................................................
4,3
MEDARBEIDERE, Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 11,6 %
- Medarbeidertilfredshet.........................................................
3,9
ØKONOMI, God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett..................................................... 1,8 %

6,0 %
4,6

Hovedtall
Brutto driftsutgifter
Brutto driftsinntekter
Netto resultat

Budsjett 2009
6 758
-806
5 952

Regnskap 2009
6 689
-843
5 846

4,7

0,0%

Balansert avviksforklaring

Økonomi: Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere lønns-

kostnader en budsjettert og en merinntekt på oppholdsbetaling SFO grunnet inntak av flere barn i løpet av skoleåret.

Sykefravær: Enheten hadde i 2009 et samlet sykefravær
på 11,6 pst. Tilsvarende tall for 2008 var på 2,4 pst. For å
komme ned på 2008 nivået, skal enheten ha et aktivt AMU,
tilrettelegge arbeidsplasser og fortsette satsingen på et godt
arbeidsmiljø.

Bemanning

2007

2008

2009

Antall ansatte
Antall årsverk

15
13,24

15
12,43

15
12,61

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

2007

2008

2009

0,9 %
1,2 %
9,5 %
11,6 %

0,6 %
0,7 %
1,1 %
2,4 %

0,9 %
1,4 %
9,3 %
11,6 %

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
69
-0,4 %
6 238
6 270
6 617
37
-4,6 %
-707
-856
-843
106
1,8 %
5 531
5 414
5 774

Medarbeidere: Resultatet på 3,9 for enheten er svært lavt
sett i forhold til målet på 4,6. Innhold i jobben får høyest skår
(5). Samarbeid og trivsel med kollegene skårer 4,9, med
trivsel på 5,1. Lavest skårer medarbeidersamtale 2,3, hvor
leders oppfølging skårer 2,0 og medarbeiders oppfølging 2,5.
Målingen er fra 2008.
Brukere: Snittet ligger litt under målsettingen.
Målingen for skoleåret er ikke tilgjengelig på grunn av for få
elever. I 2008/09 skårer de høyest på trivsel og lavest på elevdemokrati. Målingen er fra skoleåret 2008/09, og det er elever på
7. trinn som har svart.
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BOLSØYA SKOLE
MÅLEKORT

VIRKELIG

MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø

Rektor Rannveig Sollid

MÅL

- Sykefravær ............................................................................ 4,5 %
- Medarbeidertilfredshet.........................................................
4,5
ØKONOMI God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett..................................................... 0,8 %

6,0 %
4,6

Hovedtall
Brutto driftsutgifter
Brutto driftsinntekter
Netto resultat

Budsjett 2009
5 316
-516
4 800

Regnskap 2009
5 311
-550
4 760

0,0%

Balansert avviksforklaring

Økonomi: Mindreforbruket skyldes mye bruk av ”interne” vi-

karløsninger ved sykdom og annet fravær da eksterne vikarer
er vanskelig å skaffe. Enheten har en merutgift på lærerlønn
og kjøp av datamaskiner. Samtidig har de merinntekt på
statlige refusjoner som tilretteleggingstilskudd fra NAV og
sykelønnsrefusjon i forbindelse med høyt sykefravær.

Sykefravær: Enheten hadde i 2009 et samlet sykefravær

Bemanning

2007

2008

2009

Antall ansatte
Antall årsverk

14
10,88

13
9,32

11
8,85

2007
0,5 %
0,4 %
18,3 %
19,2 %

2008
1,3 %
1,7 %
1,7 %
4,7 %

2009
0,6 %
0,8 %
5,0 %
6,4 %

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
5
-0,4 %
4 889
5 068
5 055
34
-6,6 %
-613
-1 272
-492
40
0,8 %
4 276
3 796
4 563

Medarbeidere: Snittet på 4,5 ligger litt under målsettingen på
4,6. Samarbeid og trivsel med kollegene skårer høyest (5,4),
med trivsel på 5,5. Resultatet er svært høyt på spørsmålene
som gjelder ”det indre liv” og nærmeste leder. Overordnet
ledelse (3,5) og systemer for lønns- og arbeidstidsordninger
(3,6) trekker snittet ned. Målingen er fra 2008.
Brukere: Resultatet er ikke tilgjengelig på grunn av et for lite

utvalg.

SKOLE

på 6,4 pst. Tilsvarende tall for 2008 var på 4,7 pst. Enheten
har kontinuerlig fokus på å beholde og videreutvikle et godt
arbeidsmiljø.

VÅGSETRA BARNE- OG
UNGDOMSSKOLE
MÅLEKORT

VIRKELIG

Innhold

BRUKERE Gode tjenestetilbud
2
- Brukertilfredshet
7. trinn.......................................................
4,6
4
6
7
- 10Brukertilfredshet
10. trinn.....................................................
3,6
13
15
MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 11,5 %
20
- Medarbeidertilfredshet.........................................................
4,0
24
ØKONOMI
God økonomistyring
- 28Avvik i forhold til budsjett..................................................... 0,5 %
Introduksjon
ordførerens kommentar
Politikerkart
Rådmannens kommentar
organisasjonskartet
Konsern kart
organisasjon

Molde kommune ...................................................................................................... 10
Kommunale foretak ................................................................................................. 10
Kommunale aksjeselskap .............................. ........................................................ 10
Interkommunale selskap ........................................................................................ 10
Molde kommunale pensjonskasse.............. ......................................................... 10

Mål og måloppnåelse

Kommunens visjon ..................................... ............................................................. 10
Satninsgsområde sentrumsutvikling ..... .............................................................. 10
Satsningsområde ungdom ......................... ........................................................... 10
Evaluering av overordnede mål .................. .......................................................... 10
Innbyggerundersøkelse (omdømmebygging)..................................... ................ 10

MÅL
4,7
4,7
6%
4,6

Samfunn og livskvalitet

Kommunebarometer..................................... ........................................................... 10
Miljørapport..................................... ......................................................................... 10
Beredskap..................................... ............................................................................ 10

Kommunens styringsredskap
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Årshjulet ..................................... .............................................................................. 10
Rettesnora - kommunens kvalitetsstyringssytem ..................................... ........ 10
Balansert målstyring (BMS) ....................... ........................................................... 10
Kvalitetsdokumentasjon ............................... ......................................................... 10
Avvik og tiltaksrapportering ....................... ........................................................... 10
Risikoanalyse ..................................... ...................................................................... 10

Kompetanseutvikling ............... ............................................................................... 10
Medarbeiderundersøkelsen ..................... ............................................................ 10
Likestilling ................................................................................................................. 10
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ............... ............................................................ 10
Hovedverneombud .................................................................................................. 10
Tillitsvalgte ..................................... .......................................................................... 10
Seniorpolitikk ..................................... ...................................................................... 10
Sykefravær ..................................... .......................................................................... 10
Kvalitetskommuneprosjekt ...................... .............................................................. 10

Økonomi

Regnskapsprinsipper og regnskapsresultat ..................................... ................. 10
Driftregnskapet ........................................................................................................ 10
Investeringsregnskapet ........................... .............................................................. 10
Balansen ................................................................................................................... 10
Noter ..................................... .................................................................................... 10
Finansrapport ........................................................................................................... 10
Hovedtallsanalyse ................................................................................................... 10
Kommunene og norsk økonomi .............. .............................................................. 10

Regnskap 2009
19 854
-2 319
17 535

Budsjett 2009
18 881
-1 252
17 629

2007

2008

2009

Antall ansatte
Antall årsverk

40
33,76

39
34,34

41
35,21

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

2007
0,9 %
0,9 %
3,7 %
5,3 %

2008
0,8 %
0,8 %
8,1 %
9,2 %

2009
0,8 %
0,8 %
9,0 %
11,5 %

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
-973
-5,2 %
18 653
16 455
18 979
1 067
-85,2 %
-2 224
-1 535
-1 602
94
0,5 %
16 429
14 920
17 377

Innvesteringer

Investeringer alle avdelinger og resultatenheter ..................................... ......... 10

Generelle nøkkeltall (KoSTRA)

Balansert avviksforklaring
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Bemanning

Medarbeider

Hovedtall
Brutto driftsutgifter
37
Brutto
driftsinntekter
Netto resultat
56
80

0,0%

Rektor Randi Blekken

Behovsprofil ..................................... ........................................................................ 10
Sammenligning andre kommuner hovedtall ... .................................................... 10

Økonomi: Mindreforbruket skyldes merinntekter på refusjon
og lave vikarkostnader da utfordringene har blitt løst internt
med mindre kostbare løsninger. Enheten har også en merinntekt på oppholdsbetaling SFO.
Sykefravær: Enheten hadde i 2009 et samlet sykefravær på
11,5 pst. Tilsvarende tall for 2008 var på 9,2 pst. Enheten har
samarbeid med Nav for tilrettelegging av arbeidssituasjon og
et aktivt AMU som følger opp dette.

Medarbeidere: Snittet på 4,0 ligger en del under målsettingen
på 4,6. Beste resultat oppnås på innhold i jobben (4,6). Lavest
resultat gjelder nærmeste leder 3,6. Målingen er fra 2008.
Brukere: Resultatet for 7.trinn ligger tett opp under målsettingen. Best resultat oppnås på trivsel og motivasjon. Det
er en klar forbedring innen trivsel, elevdemokrati og faglig
veiledning. For 10.trinn er resultatet svært lavt. Best resultat
oppnås på trivsel og motivasjon. Karriereveiledning er vesentlig forbedret fra året før, mobbing og medbestemmelse er på
samme nivå som før.

SEKKEN OPPVEKSTSENTER
MÅLEKORT

VIRKELIG

MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 12,5 %
- Medarbeidertilfredshet.........................................................
5,0
ØKONOMI God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett..................................................... -0,6 %

Hovedtall
Brutto driftsutgifter
Brutto driftsinntekter
Netto resultat

Regnskap 2009
4 938
-829
4 109

MÅL
6,0 %
4,6
0,0%

Budsjett 2009
4 826
-740
4 086

Balansert avviksforklaring

Økonomi: Merforbruk skyldes i hovedsak en mindre inntekt på

oppholdsbetaling i SFO grunnet færre barn enn budsjettert.

Sykefravær: Enheten hadde et samlet sykefravær i 2009 på
12,5 pst. På tross av et høyt sykefravær første og andre kvartal er det totale sykefraværet 2,6 pst. lavere enn i 2008 Dette
er gjort med å ha ”fokus på den ansatte”, ha tid til den daglige
samtalen og komme med tiltak når det er behov.

Rektor Kjersti Lindtvedt Hermann

Bemanning

2007

2008

2009

Antall ansatte
Antall årsverk

12
8,56

13
10,18

12
9,24

2007
1,1 %
1,8 %
3,6 %
6,5 %

2008
0,3 %
14,7 %
15,0 %

2009
0,7 %
0,7 %
11,1 %
12,5 %

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
-112
-2,3 %
4 715
4 153
4 361
89
-12,0 %
-1 068
-732
-750
-23
-0,6 %
3 647
3 421
3 611

Medarbeidere: Snittet viser høyere tilfredshet enn målet.
Samarbeid og trivsel med kollegene skårer høyest (5,6), med
trivsel på 5,7. Resultatet er svært høyt på spørsmålene som
gjelder ”det indre liv”, nærmeste leder og fysisk arbeidsmiljø.
Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger skårer lavest med
(4,2). Målingen er fra 2008.
Brukere: Resultat er ikke tilgjengelig på grunn av et for lite

utvalg

MÅLEKORT

VIRKELIG

BRUKERE Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet ...................................................................
3,5
MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 11,2 %
- Medarbeidertilfredshet.........................................................
3,3
ØKONOMI God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett..................................................... -0,2 %

Hovedtall
Brutto driftsutgifter
Brutto driftsinntekter
Netto resultat

Regnskap 2009
31 971
-2 488
29 484

MÅL
4,7
6,0 %
4,6
0,0%

Budsjett 2009
30 525
-1 093
29 432

Balansert avviksforklaring

Økonomi: Merforbruket skyldes for høye lønnskostnader og
diverse utgifter ved Cap Clara. Første halvår la enhetsleder
bevisst ut færre lærertimer og begrenset innkjøpet av inventar
og utstyr. Dette for å kunne stå sterkere i forhold til utfordringer høsthalvåret og ha ressurser til å handle inn nødvendig
inventar og utstyr til den nye skolen. På slutten av året fikk
enheten overførte 0,3 mill. kroner fra drift til investering.
Sykefravær: Enheten hadde et sykefravær i 2009 på 11,2 pst.

Tilsvarende tall for 2008 var 10,1 pst. Langtidsfraværet utgjør
8,8 pst. av totalfraværet. Enheten vil redusere dette med å ha
et aktivt AMU ved skolen.

Rektor Jan Erik Hovdenak

Bemanning

2007

2008

2009

Antall ansatte
Antall årsverk

50
46,81

56
52,72

55
49,99

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

2007
1,5 %
1,3 %
5,5 %
8,3 %

2008
1,1 %
1,2 %
7,8 %
10,1 %

2009
1,2 %
1,2 %
8,8 %
11,2 %

SKOLE

BEKKEVOLL UNGDOMSSKOLE
INKLUDERT CAP CLARA

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
-1 446
-4,7 %
29 480
23 955
25 115
1 395 -127,6 %
-1 586
-3 290
-275
-52
-0,2 %
27 894
20 665
24 840

Medarbeidere: Snittet på 3,3 viser et lavt resultat sammenlignet med målet på 4,6. Innhold i jobben oppnår høyeste
resultat (4,4). Fysiske arbeidsforhold har lavest resultat (2,5)
med lavest skår på inneklima (1,9). Her må det presiseres
at enheten i over 2 år har vært under en omstillingsfase i
påvente av at den nye skolen skulle bli ferdig. Skolen har blitt
drevet i midlertidige lokaler. Målingen er fra 2008.
Brukere: Snittet viser et noe lavt resultat. Trivsel skårer høyest
og har hatt en liten oppgang fra året før. Mobbing er også litt
redusert. De øvrige parametrene har en nedgang eller ligger
på fjorårets nivå.
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BERGMO UNGDOMSSKOLE
MÅLEKORT

VIRKELIG

MÅL

BRUKERE Gode tjenestetilbud

- Brukertilfredshet ...................................................................
4,0
MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 4,6 %
- Medarbeidertilfredshet.........................................................
4,3
ØKONOMI God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett..................................................... 0,8 %

6,0 %
4,6

Hovedtall
Brutto driftsutgifter
Brutto driftsinntekter
Netto resultat

Budsjett 2009
21 286
-491
20 795

Regnskap 2009
21 376
-751
20 625

4,7

0,0%

Balansert avviksforklaring

Økonomi: Mindreforbruket i 2009 skyldes i hovedsak litt lave-

re lønnsutgifter en budsjettert grunnet signaler om usikkerhet
rundt økonomien. Enheten valgte også å vise forsiktighet med
litt mindre kjøp av varer og tjenester gjennom skoleåret.

SKOLE

Sykefravær: Enheten hadde i 2009 et sykefravær på 4,6 pst.
Tilsvarende tall i 2008 var 5,2 pst. Enheten arbeider for og
ønsker å være en god arbeidsplass for alle. Dette innebærer
et aktivt IA-arbeid, og at enheten prøver å tilpasse for den
enkelte så langt som mulig. Ryddighet i alle driftsspørsmål, og
underbygging av et godt psykososialt arbeidsmiljø er viktige
faktorer.

VIRKELIG

Innhold

BRUKERE Gode tjenestetilbud
2
- Brukertilfredshet
7. trinn.......................................................
4,1
4
6
7
- Brukertilfredshet
10. trinn.....................................................
3,6
10
13
15
MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 4,0 %
20
- Medarbeidertilfredshet.........................................................
4,4
24
ØKONOMI
God økonomistyring
- Avvik
i forhold til budsjett..................................................... 0,1 %
28
Introduksjon
ordførerens kommentar
Politikerkart
Rådmannens kommentar
organisasjonskartet
Konsern kart
organisasjon

Molde kommune ...................................................................................................... 10
Kommunale foretak ................................................................................................. 10
Kommunale aksjeselskap .............................. ........................................................ 10
Interkommunale selskap ........................................................................................ 10
Molde kommunale pensjonskasse.............. ......................................................... 10

Mål og måloppnåelse

2007

2008

2009

Antall ansatte
Antall årsverk

38
34,48

40
36,15

40
36,09

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

2007
0,6 %
1,4 %
5,9 %
7,9 %

2008
1,3 %
0,8 %
3,1 %
5,2 %

2009
1,4 %
1,1 %
2,1 %
4,6 %

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
-90
-0,4 %
20 286
18 252
21 598
260
-53,0 %
-694
-1 090
-472
170
0,8 %
19 592
17 162
21 126

Medarbeidere: Snittet ligger noe under målsettingen.
Fysiske arbeidsforhold er de ansatte mest fornøyde med
(5,3). På spørsmålet om man opplever at det er fysisk trygt på
arbeidsplassen er resultatet 5,5. For de som har hatt medarbeidersamtale er resultatet 5,0. Laveste skår får spørsmålene
om faglig og personlig utvikling (3,7) og systemer for lønns- og
arbeidstidsordninger (3,9). Målingen er fra 2008.
Brukere: Snittet er en del lavere enn målsettingen. Trivsel
oppnår det beste resultatet til tross for at den er redusert
fra året før. Medbestemmelse ligger lavest, men har hatt en
vesentlig økning. Alle måleparametrene har en forbedring
bortsett fra trivsel og motivasjon.

Kommunens visjon ..................................... ............................................................. 10
Satninsgsområde sentrumsutvikling ..... .............................................................. 10
Satsningsområde ungdom ......................... ........................................................... 10
Evaluering av overordnede mål .................. .......................................................... 10
Innbyggerundersøkelse (omdømmebygging)..................................... ................ 10

Rektor Sissel Nerland

MÅL
4,7
4,7
6%
4,6

Samfunn og livskvalitet

Kommunebarometer..................................... ........................................................... 10
Miljørapport..................................... ......................................................................... 10
Beredskap..................................... ............................................................................ 10

Kommunens styringsredskap

35

Årshjulet ..................................... .............................................................................. 10
Rettesnora - kommunens kvalitetsstyringssytem ..................................... ........ 10
Balansert målstyring (BMS) ....................... ........................................................... 10
Kvalitetsdokumentasjon ............................... ......................................................... 10
Avvik og tiltaksrapportering ....................... ........................................................... 10
Risikoanalyse ..................................... ...................................................................... 10

Kompetanseutvikling ............... ............................................................................... 10
Medarbeiderundersøkelsen ..................... ............................................................ 10
Likestilling ................................................................................................................. 10
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ............... ............................................................ 10
Hovedverneombud .................................................................................................. 10
Tillitsvalgte ..................................... .......................................................................... 10
Seniorpolitikk ..................................... ...................................................................... 10
Sykefravær ..................................... .......................................................................... 10
Kvalitetskommuneprosjekt ...................... .............................................................. 10

Økonomi

56
80

0,0%

Bemanning

2007

2008

2009

Antall ansatte
Antall årsverk

33
30,74

36
32,97

37
35,44

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

2007
1,2 %
0,8 %
5,3 %
7,3 %

2008
1,1 %
0,5 %
3,6 %
5,2 %

2009
1,1 %
0,5 %
2,4 %
4,0 %

Medarbeider

Hovedtall
Brutto driftsutgifter
37
Brutto
driftsinntekter
Netto resultat

Regnskapsprinsipper og regnskapsresultat ..................................... ................. 10
Driftregnskapet ........................................................................................................ 10
Investeringsregnskapet ........................... .............................................................. 10
Balansen ................................................................................................................... 10
Noter ..................................... .................................................................................... 10
Finansrapport ........................................................................................................... 10
Hovedtallsanalyse ................................................................................................... 10
Kommunene og norsk økonomi .............. .............................................................. 10

Regnskap 2009
18 548
-2 394
16 154

Budsjett 2009
18 636
-2 458
16 178

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
88
0,5 %
16 512
15 106
18 136
-64
2,6 %
-2 143
-1 974
-2 022
24
0,1 %
14 369
13 132
16 114

Innvesteringer

Investeringer alle avdelinger og resultatenheter ..................................... ......... 10

Generelle nøkkeltall (KoSTRA)

Balansert avviksforklaring
Behovsprofil ..................................... ........................................................................ 10
Sammenligning andre kommuner hovedtall ... .................................................... 10

Økonomi: Mindreforbruket i 2009 skyldes i hovedsak mangel
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Bemanning

SKJEVIK BARNE- OG
UNGDOMSSKOLE
MÅLEKORT

Rektor Frank O. Sæther

på vikarer eller billigere vikarer enn den som står i stillingen.
Merinntekt på oppholdsbetaling SFO og underforbruk på
inventar og utstyr har gitt noe økt lærertetthet i siste halvår og
nødvendige innkjøp i forbindelse med innflyting i nye lokaler
har blitt gjort. Enheten fikk overført 0,1 mill. kroner fra drift til
investering på slutten av året.

Sykefravær: Enheten hadde i 2009 et sykefravær på 4,0 pst.
Tilsvarende tall for 2008 var 5,2 pst. Nye lokaler og organisatoriske endringer har gitt utfordringer for den enkelte arbeidstaker. Enheten jobber kontinuerlig for å møte disse utfordringene og gjennom individuelle medarbeidersamtaler forsøkes
disse løst.

Medarbeidere: Resultatet på 4,4 er litt lavere enn målsettingen på 4,6. Samarbeid og trivsel med kollegene skårer høyest
(5). Snittet et jevnt godt på mange områder, men trekkes noe
ned av resultatet for fysiske arbeidsforhold (2,8). Spørsmålet
om man er fornøyd med inneklima får lavest skår (2,0).
Målingen er fra 2008.
Brukere: For 7.trinn er resultatet noe lavere enn målet. Best
resultat oppnås på trivsel og motivasjon. I forhold til året før,
har alle parametrene en nedgang. For 10. trinn er resultatet
noe lavt. Trivsel oppnår det beste resultatet. Alle parametrene
har en nedgang eller ligger på fjorårets nivå.

MOLDE VOKSENOPPLÆRINGSSENTER
MÅLEKORT

VIRKELIG

MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 8,9 %
- Medarbeidertilfredshet.........................................................
4,3
ØKONOMI God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett..................................................... 16,6 %

Hovedtall
Brutto driftsutgifter
Brutto driftsinntekter
Netto resultat

Regnskap 2009
20 331
-13 515
6 816

MÅL
6,0 %
4,6
0,0%

Budsjett 2009
17 898
-9 725
8 173

Tjenester og oppgaver

Molde voksenopplæringssenter har i oppgave å drive all kommunal voksenopplæring og rådgiving knyttet til Opplæringslovens § 4A (grunnskoleopplæring og spesialundervisning),
norskopplæring for voksne innvandrere og tiltak satt i verk
etter voksenopplæringslovens § 24.
Det er inngått samarbeidsavtale med Aukra kommune om
opplæring på overnevnte områder. Senteret selger tjenester
internt og eksternt på områder der senteret har kompetanse.
Senteret anses som en regionsaktør og har som mål å bidra til
utvikling av gode opplæringstiltak for voksne i regionen.

Grunnskoleundervisning for voksne

Spesialundervisning

• Senteret gir tilbud om spesialundervisning på ulike områder
til voksne. All opplæring er basert på sakkyndig vurdering fra
pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT)

Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere
• Tilbud for alle innvandrere
• Kurs både dag og kveld

Introduksjonstilbud

• Heldags- og helårstiltak for flyktninger bosatt i Molde
og Aukra
• Datakurs på ulike nivåer
• Kurs i tegn som støtte til tale for foresatte til barn med
hørselshemming og tilsatte i barnehage
• Kurs for voksne med lese og skrivevansker
• Norsk kurs for mor og barn

Bemanning

2007

2008

2009

Antall ansatte
Antall årsverk

23
20,62

24
21,61

32
26,68

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

2007
1,2 %
1,2 %
6,6 %
9,0 %

2008
0,6 %
0,5 %
5,0 %
6,1 %

2009
1,3 %
1,2 %
6,4 %
8,9 %

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
-2 433
-13,6 %
14 559
11 630
21 457
3 790
-39,0 %
-8 165
-6 288
-12 269
1 357
16,6 %
6 394
5 342
9 188

Balansert avviksforklaring

Økonomi: Mindreforbruk skyldes i hovedsak et betydelig
merinntekt på statstilskudd grunnet tidligere ikke innkrevde
utestående restanser og ubrukte midler til merkantil stilling.
Av dette ble 1,2 mill. kroner overført fra drift til investering i
2010 for å møte utfordringer i de nye lokalene i Romsdalskvartalet i 2010.
Sykefravær: Enheten hadde et samlet sykefravær i 2009 på
8,9 pst. Dette skyldes i hovedsak langtidsfravær. Enheten vil
redusere fraværet med å ha et velfungerende AMU, utnytte IAvirkemidlene fult ut, og satse på fellesskapsstyrkende tiltak.
Medarbeidere: Resultatet ligger noe under kommunens mål
Beste resultat oppnås for innhold i jobben, samt mobbing, diskriminering og varsling (begge 4,8). Spørsmålet om man har
mulighet til å jobbe selvstendig skårer 5,0. Overordnet ledelse
skårer lavest (3,4) og nest lavest kommer systemer for lønnsog arbeidstidsordninger (3,7). Målingen er fra 2008.
Brukere: (Har ingen måling i 2009)

SKOLE

• Ordinære dag og kveldskurs i engelsk
• Grunnskoleopplæring for flyktninger som en del av
introduksjonsprogrammet

Rektor Helge Ramstad

Framtidige utfordringer

Sikre senterets inntekter framover
• Enheten trenger jevn tilgang på elever til norskopplæringen
for å sikre nåværende drift
• Tilskuddordningen til norskopplæringen er i endring og
overgangsordningen fases ut fra 1. september 2010
• Et sterkere interkommunalt samarbeid på området

Faglige utfordringer

• Enheten må videreutvikle senterets tilbud til elevgruppene
• Ansatte må få mulighet for kompetanseøkning og sikre at
kompetansen nyttes på tvers av elevgrupper
• Sikre kvalitativt godt samarbeid med andre tjenesteytere
• Økte behov i spesialundervisningen stiller høyere krav til
ansatte
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BARNEHAGER
Ressursbruk per barn i barnehage
Renter og avdrag per barn

Lønnsutgifter per barn

Annet matriell per barn

35
30
25
20
15
10

Lillekollen barnehage

Kviltorp og Langmyra
barnehager

Kleive, Hjelset og
Skogstua barnehager

Kvam og St. Sunniva
barnehager

Hauglegda, Berg og Øvre
Bergmo barnehager

Tjenester og oppgaver
Barnehageopphold

Molde kommune hadde i 2009 14 kommunale og 17 private
barnehager. Til sammen 1.391 barn har tilbud om barnehageplass i kommunen. Etter barnehageloven skal kommunen
gi et
2 faglig godt og pedagogisk tilrettelagt tilbud for barn i
4
6
alderen
0 til og med 5 år. En stor andel av barna i barnehage
7
10
13 til 2 år. I 2009 ble det utført til sammen 310 årsverk i
er 1
15
kommunale og private barnehager.
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Kommunen er lokal myndighet for all barnehagedrift. Kommunen skal sikre et helhetlig barnehagetilbud som er av god
kvalitet og tilpasset lokale behov. Kommunen er ansvarlig for
godkjenning av barnehager, å føre tilsyn etter barnehageloven,
samordne opptak og sikre barns lovfestede rett til barnehageplass etter barnehagelovens § 12a.
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Barnehager er et av de store satsingsområdene i dagens
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utfordringer i årene som kommer.
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Molde kommune tar sikte på til en hver tid å ha full barnehagedekning. Det vil si at alle kvalifiserte søkere til hovedopptaket skal få tilbud om plass i løpet av søknadsåret. Molde
kommune har flere prosjekter på gang for at dette skal kunne
gjennomføres. Det kan nevnes:
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Dette er en videreføring av forskriften som trådde i kraft i
2003 i forhold til likeverdig behandling av kommunale og
ikke- kommunale barnehager. Den nye forskriften sier at
hele sektoren skal rammefinansieres gjennom kommunenes
inntektssystem. Dette medfører at kommunene får et totalt
finansieringsansvar for hele sektoren. Kommunene vil nå i
hovedsak få tildelt midler til barnehageformål gjennom kommunens inntektssystem istedenfor gjennom statlige øremerkede tilskudd. For Molde kommune sin del gjelder dette 31
barnehager.

• Lillekollen - midlertidige lokaler medio mai 2010, 35 plasser
• Lillekollen - nytt barnehagebygg november/desember 2010,
50 plasser
• Årølia - nytt barnehagebygg 2011, 90 plasser
• Hjelset/Skogstua - samlokalisering 2010, utvidelse av kapasitet
• Drift av Berg og Kviltorp barnehager og midlertidige
lokaliteter på Lillekollen avvikles, og overflyttes når Årølia
er klar.
For å møte disse utfordringene med både flere barn og økte
kvalitetskrav, må barnehagene ha høyt kompetente ledere og
myndiggjorte medarbeidere.

Etter en periode med sterkt fokus på barnehageutbygging,
rettes nå blikket i stadig større grad på kvalitetsutvikling og
kompetanseheving. Personalets kompetanse er den viktigste
innsatsfaktoren for å kunne gi et barnehagetilbud med høy
kvalitet. Det vil i den forbindelse bli utarbeidet sak til politisk
behandling i 2010 i forhold til kompetanseutvikling i barnehagene.
En fremtidig utfordring er også det høye sykefraværet blant
ansatte i barnehagesektoren. Høyt sykefravær over tid kan
få konsekvenser for kvaliteten på tjenestetilbudet. Årsakene
til fraværet er sammensatt, men det kan være nærliggende
å peke på en del faktorer som knapp grunnbemanning, økte
krav til fleksibilitet i tilbudet og liten eller ingen tilgang til
kvalifiserte vikarer. Dette sliter på personalet og er aktuelle
problemstillinger som Molde kommune tar på alvor og jobber
kontinuerlig med.

Framtidige fysiske utfordringer

Molde kommune arbeider hardt med å opprettholde full barnehagedekning. I 2010 vil en starte bygging av ny barnehage
i sentrum/vest (Lillekollen, Bjørsito). Det er i tillegg planlagt
vedlikehold og mindre renoveringer ved andre barnehager.
Utfordringen fremover er å tilrettelegge for tilstrekkelig kapasitet på de ulike barnehagene. I tillegg er fokus rettet mot at
det skal være gode innemiljø i barnehagene. Gjennom 2009
har det vært brukt mye ressurser på gjennomføre sikringstiltak av uteområdene.

Bakgrunn for prosjektet:
• ivareta kommunes ansvar jfr. barnehagelov og rammeplan
• ivareta kommunens ansvar for kompetanseutvikling i
barnehagesektoren jfr. Kunnskapsdepartementets
kompetansestrategi 2007 – 2010.
Samtlige 31 barnehager i kommunen har likeverdig deltatt i
kommunes tiltak i forhold til ”Strategi for kompetanseutvikling
i barnehagesektoren 2007 -2010”
Kommunen har i perioden 2007 – 2009 valgt å prioritere en
sterk satsing på pedagogisk ledelse. Bakgrunn for denne
prioriteringen er at kommunen mener at sterk satsing på
pedagogisk ledelse vil være overordnet og bidra til en generell
kompetanse- og kvalitetsheving i barnehagen, også innenfor
de andre satsingsområdene. Prosjektet er så langt bestemt
videreført ut våren 2010.
Mål for prosjektet:
• at barn i Molde skal få et godt pedagogisk barnehagetilbud
• at styrere og pedagogiske ledere i samtlige barnehager
styrker sin kompetanse i pedagogisk ledelse

• å styrke barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighets rolle i kompetanseutvikling
• at nærværsprosenten i barnehagene økes
Prosjektet er forankret politisk gjennom kommunens strategier og tiltaksplaner på barnehageområdet. Ca. 120 styrere
og pedagogiske ledere deltar i prosjektet. Det er gode
tilbakemeldinger fra deltagere og det jobbes for å videreføre
prosjektet. Treparts samarbeidet har fungert positivt.

BARNEHAGE

Kvalitetsutvikling i barnehager i Molde med
fokus på pedagogisk ledelse

Kompetanseutviklingen har ført til kvalitetsutvikling i prosjektet:
”GOD – BEDRE - BEST! Hvordan gi barna det beste barnehagetilbudet?”
Konkrete resultat viser seg ved:
• inspirerte voksne
• nye måter å innrede på
• mer fokus på barns medvirkning
Molde kommune ble i 2009 nominert til Kvalitetsprisen for
dette prosjektet, og kom på 2.plass!

89

KOSTRA

Det presiseres at dette er foreløpige KOSTRA-tall som ble
innrapportert per 15. februar. Endelige tall blir først publisert
juni 2010.

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunale barnehage
160 000

Korrigerte brutto driftsutgifter består av driftsutgiftene som
føres på funksjonen førskole og tar for seg basistilbudet i en
barnehage. I tillegg har den i seg driftsutgifter ført på tilbud
til funksjonshemmede barn, samt drift og vedlikehold av
lokaler. I drift og vedlikehold ligger utgifter knyttet til lokalet
uavhengig av om det er husleie eller andre kostnader som
kan sammenlignes med husleie (kalkulatoriske posteringer,
vedlikehold med videre). Det vil slik sett ikke være et skille
mellom de kommunene som eier bygget selv og de som leier
av andre eller av kommunale foretak. Kostnadene divideres på
antall barn i kommunale barnehager (barn i åpen barnehage er
ikke inkludert).
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113 261
116 663
108 906

127 267
130 708
116 550

135 294
138 970
131 069

= Gj. snitt kommunegruppe 13

Som diagrammet viser ligger Molde kommune under de kommunene som den kan sammenligne seg med. Denne differansen ser ut til å være nokså stabil. Differansen utgjør i 2009
kr. 7.901,- per barn sammenlignet med gjennomsnittet
i kommunegruppe 13.

= Gj. snitt landet utenom Oslo

Andel ansatte med førskolelærerutdanning
40

Diagrammet viser at Molde kommune ligger noe under de
kommunen sammenligner seg med hva gjelder ansatte med
førskolelærerutdanning i barnehagene. Nedgang fra 2006 til
2007 er ytterligere forsterket i 2008 sammenlignet med kommunegruppe 13 og landet og ser ut til å stabilisere seg i 2009.
Det er usikkert hva som er årsaken til denne nedgangen. En
årsak kan være at tilgangen på faglærte ikke har vært tilstrekkelig i forhold til en sterk satsing på utbyggingen av antall
barnehageplasser.
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Finansiering
av kommunale plasser
Oppholdsbetaling
Statstilskudd
Kommunale driftsmidler
Sum
Dekningsgrad
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år
Barn med ekstra ressurser
Utgifter per barn som får ekstra ressurser i kommunale barnehager

.
.
Molde..
2007.

.
.
Molde.
2008.

.
.
.
. Gj..snitt.. Gj..snitt. Gj..snitt
. Komm.. Komm.. Komm.. landet. landet. landet
Molde. grup..13. grup..13. grup..13. utenom.. utenom. utenom
2009.
2007.
2008.
2009. Oslo.-07. Oslo.-08. Oslo.-09

21,2
59,0
19,8
100,0

19,2
54,1
26,7
100,0

17,2
50,3
32,5
100,0

20,1
60,0
19,9
100,0

19,3
56,7
24,0
100,0

17,1
53,2
29,7
100,0

19,5
57,3
23,2
100,0

18,7
54,5
26,8
100,0

17,0
52,7
30,3
100,0

0,4
71,3
98,9

2,4
84,5
99,5

2,8
85,5
100,0

3,2
61,3
92,6

4,6
69,4
94,3

4,9
75,8
95,6

3,5
61,8
93,2

5,0
69,8
94,9

4,9
75,6
96,1

Generelle nøkkeltall (KoSTRA)
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276 273 203 412 363 857 238 773 261 894 304 259 230 175 237 355 280 728

Barnehagedekning
100

Dekningsgraden viser oss hvor stor andel av barn i barnehage
er i pst. av folkemengden i tilsvarende aldersgruppe. I 2009
hadde Molde kommune en dekningsgrad på 95,7 pst. Det
vil si at 95,7 pst. av alle barn i alderen 1 til 5 år har plass eller
har tilbud om plass i barnehage. Sammenlignet med kommunegruppe 13 og gjennomsnitt landet utenom Oslo så ligger
Molde kommune godt over.
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Andre nøkketall

Antall barn i kommunale barnehager fordelt på aldersgrupper og antall årsverk fordelt per barn per barnehage
Opptil 2 år

2-3 år

4 år og mer

Årsverk per barn
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HAUGLEGDA, BERG OG
ØVRE BERGMO BARNEHAGER
MÅLEKORT

VIRKELIG

BRUKERE Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet ...................................................................
4,6
MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 16,0 %
- Medarbeidertilfredshet.........................................................
4,5
ØKONOMI God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett..................................................... 1,6 %
Hovedtall
Brutto driftsutgifter
Brutto driftsinntekter
Netto resultat

Regnskap 2009
16 381
-13 467
2 914

MÅL
4,7
6,0 %
4,6
0,0%

Budsjett 2009
15 214
-12 254
2 960

Balansert avviksforklaring

Økonomi: Mindreforbruk skyldes i hovedsak en merinntekt

på statstilskudd grunnet inntak av flere barn i barnehageåret.
Enheten har også spart vikarutgifter grunnet få til vikarer eller
lavere betalte vikarer enn den som er sykemeldt.

Sykefravær: Enheten hadde i 2009 et samlet sykefravær på

BARNEHAGE

16,0 pst. Årsakene til de høye tallene er flere arbeidstakere
med ulike diagnoser som ikke er arbeidsrelaterte. Ved å fokusere på trivsel, mestring og tett oppfølging av sykemeldte har
enheten et ønske om å få redusert sykefraværet i 2010.
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Hovedtall
Brutto
driftsutgifter
37
Brutto driftsinntekter
Netto
resultat
56

Regnskap 2009
15 331
-12 224
3 107

Budsjett 2009
13 831
-11 005
2 826

2007

2008

2009

Antall ansatte
Antall årsverk

36
29,29

38
32,35

35
28,83

2007
1,1 %
0,8 %
12,9 %
14,7 %

2008
1,4 %
1,6 %
5,3 %
8,3 %

2009
1,3 %
1,7 %
13,0 %
16,0 %

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
-1 167
-7,7 %
15 565
13 141
15 901
1 213
-9,9 %
-13 129
-11 365
-13 357
46
1,6 %
2 436
1 776
2 544

Medarbeidere: Ligger så vidt under kommunens målsetting.
Samarbeid og trivsel med kollegene og stolthet over egen
arbeidsplass, skårer høyest (5,2). 5,3 oppnås på spørsmålet
om man tror at man jobber i kommunen om 3 år. Systemer
for lønns- og arbeidstidsordninger har lavest resultat 3,6.
Målingen er fra 2008.
Brukere: Ligger godt over kommunens målsetting. Høyeste
resultat oppnås for respektfull behandling (5,1). Foresattes
opplevelse av personalets omsorg for barnet skårer også
5,1, likeså opplevelsen av at det er gøy i barnehagen. Lavest
resultat knyttes til brukermedvirkning og informasjon (4,2).
Målingen er fra 2008, og foreldre/foresatte har svart.

Styrer May Britt Raknes

Bemanning

2007

2008

2009

Antall ansatte
Antall årsverk

31
28,34

34
29,91

35
29,96

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

2007
1,1 %
2,7 %
5,4 %
9,2 %

2008
1,4 %
4,0 %
3,9 %
9,3 %

2009
1,3 %
2,7 %
8,1 %
12,1 %

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
-1 500
-10,8 %
14 155
13 018
14 560
1 219
-11,1 %
-11 671
-10 513
-11 984
-281
-9,9 %
2 484
2 505
2 576
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Balansert avviksforklaring
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Bemanning

HATLELIA BARNEHAGE OG
BARNAS HUS
MÅLEKORT

Styrer Greta Kristensen

Økonomi: Merforbruket skyldes i hovedsak store utgifter på

vikarlønn ved langtidssykefravær og renhold. Enheten har som
tiltak tatt inn flere små barn i løpet av året som har gitt de
større inntekter i forhold til statstilskudd.

Sykefravær: Enhetens samlede sykefravær i 2009 var på 12,1
pst. Av dette var langtidssykefraværet på 8,1 pst. Det meste
av fraværet er ikke arbeidsrelatert. Fraværet skal reduseres
med å fokusere enda sterkere på nærvær, trivsel og oppfølging.

Medarbeidere: Ligger litt under kommunens målsetting.
Spørsmål vedrørende medarbeidersamtale får høyest resultat
(5,5), med 5,0 vedrørende leders oppfølging og 6,0 når det
gjelder egen oppfølging. Deretter kommer stolthet over egen
arbeidsplass (4,9) og innhold i jobben (4,8).Fysiske arbeidsforhold har lavest skår (3,9), der standarden på arbeidslokalene
skårer lavest med 3,4. Målingen er fra 2008.
Brukere: Ligger godt over kommunens målsetting. Beste resultat oppnås på respektfull behandling (5,0). Enkeltspørsmålet som får høyest skår er fornøydhet med ditt barns sosiale
utvikling (5,2). Nest best kommer trivsel (4,9). Fysisk miljø har
lavest resultat med en skår på 4,1.

KVAM OG ST. SUNNIVA
BARNEHAGER
MÅLEKORT

VIRKELIG

BRUKERE Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet ...................................................................
4,5
MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 7,0 %
- Medarbeidertilfredshet.........................................................
4,7
ØKONOMI God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett..................................................... 1,8 %
Hovedtall
Brutto driftsutgifter
Brutto driftsinntekter
Netto resultat

Regnskap 2009
13 465
-10 898
2 567

MÅL
4,7
6,0 %
4,6
0,0%

Budsjett 2009
12 744
-10 129
2 615

Balansert avviksforklaring

Økonomi: Mindreforbruket skyldes i hovedsak mangel på
vikarer som kan settes inn ved sykdom Enheten har da løst
dette med interne omdisponeringer av personalet og da
spart vikarutgifter. Inntak av flere barn i løpet av året har gitt
enheten ekstra inntekter i forhold til statstilskudd. Gjennom
god drift har enheten greid å finansiere nytt soveskur til barna
innenfor sin egen driftsramme.
Sykefravær: Enheten hadde i 2009 et samlet sykefravær

Bemanning

2007

2008

2009

Antall ansatte
Antall årsverk

30
27,60

27
26,31

29
26,75

2007
1,4 %
3,6 %
11,3 %
16,3 %

2008
1,7 %
2,9 %
12,6 %
17,2 %

2009
1,2 %
2,1 %
3,7 %
7,0 %

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
-722
-5,7 %
13 085
11 290
13 455
769
-7,6 %
-11 164
-9 932
-11 117
48
1,8 %
1 921
1 358
2 338

Medarbeidere: Ligger over målet for kommunen. Samarbeid
og trivsel med kollegene, samt mobbing diskriminering og
varsling, får resultatet 5,3. Stolthet over egen arbeidsplass
5,2. Spørsmålet om man tror at arbeidsplassen har et godt
omdømme blant innbyggerne i kommunen, skårer 5,4.
Målingen er fra 2008.
Brukere Ligger godt over målet for kommunen.

Dimensjonene trivsel og respektfull behandling har høyest
resultat (4,9). Enkeltspørsmålet om opplevelsen av at det er
gøy i barnehagen får 5,2, og spørsmålet om fornøydhet med
ditt barns sosiale utvikling får 5,1. Målingen er fra 2008, og
foreldre/foresatte har svart.

HJELSET, SKOGSTUA
OG KLEIVE BARNEHAGER
MÅLEKORT

VIRKELIG

BRUKERE Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet ...................................................................
4,3
MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 20,4 %
- Medarbeidertilfredshet.........................................................
4,4
ØKONOMI God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett..................................................... -8,9 %

Hovedtall
Brutto driftsutgifter
Brutto driftsinntekter
Netto resultat

Regnskap 2009
13 640
-10 997
2 644

MÅL
4,7
6,0 %
4,6
0,0%

Budsjett 2009
12 432
-10 005
2 427

Balansert avviksforklaring

Økonomi: Merforbruk skyldes i hovedsak store ekstrakostnader på vikarlønn grunnet stort korttidsfravær og manglende
inntekt på foreldrebetaling. Som tiltak har enheten tatt inn
ekstra barn i løpet av året og vært forsiktig med kjøp av varer
og tjenester.
Sykefravær: Enheten hadde i 2009 et samlet fravær på 20,4
pst. Av dette utgjorde langtidsfraværet 16,2 pst. Enheten
samarbeider med NAV for å tilrettelegge for at ansatte skal
komme seg tilbake i jobb og deltar i nærværsprosjekt.

Styrer Liv Irene Vestvold

Bemanning

2007

2008

2009

Antall ansatte
Antall årsverk

25
20,75

32
25,23

34
27,53

2007
2,1 %
3,2 %
11,1 %
16,4 %

2008
1,3 %
3,3 %
8,6 %
13,2 %

2009
1,2 %
2,9 %
16,2 %
20,4 %

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

BARNEHAGE

på 7,0 pst. På grunn av høyt fravær i 2008 har enheten i
2009 hatt som mål å redusere fraværet med 30,0 pst. Med
iverksette regler for håndhygiene, fokus på arbeidsglede,
arbeidsmoral og kompetanseheving så har de greid dette med
god margin

Styrer Mari Lund Johannessen

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
-1 209
-9,7 %
11 911
8 310
12 870
992
-9,9 %
-10 329
-7 512
-10 964
-217
-8,9 %
1 582
798
1 906

Medarbeidere: Viser et snitt litt under målsettingen.
Samarbeid og trivsel med kollegene, og stolthet over egen
arbeidsplass har høyest resultat (4,9). Høyeste skår oppnås på
spørsmålet om man tror at man jobber i kommunen om 3 år
(5,2). Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger har lavest
resultat med 3,7.
Målingen er fra 2008.
Brukere: Viser et snitt litt over målsettingen. Best resultat
oppnås på dimensjonen tilgjengelighet (4,8), der åpningstidspunktet har best skår (5,2). Brukermedvirkning har lavest
resultat på 3,8. Målingen er fra 2008, og foreldre/foresatte
har svart.
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KVILTORP OG LANGMYRA
BARNEHAGER
MÅL

Bemanning

MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 17,4 %

6,0 %

Antall ansatte
Antall årsverk

ØKONOMI God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett..................................................... -7,4 %

0,0%

MÅLEKORT

Hovedtall
Brutto driftsutgifter
Brutto driftsinntekter
Netto resultat

VIRKELIG

Regnskap 2009
8 146
-6 704
1 441

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

Budsjett 2009
7 363
-6 021
1 342

Styrer Ellen Lyngvær Hjelset
2007

2008

2009

-

-

17
14,36

2007
-

2008
-

2009
0,7 %
1,7 %
15,0 %
17,4 %

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
-782
-10,6 %
6 980
683
-11,3 %
-5 837
-99
-7,4 %
1 143

På grunn av organisatoriske endringer i 2008 viser vi ikke tallene for 2007/2008.

Balansert avviksforklaring

Økonomi: Merforbruket skyldes hovedsakelig overforbruk på
fastlønn og manglende inntekt på statstilskudd. Enheten har
tatt inn ekstra barn i løpet av året og hatt sterkt fokus på stram
økonomistyring.

BARNEHAGE

Sykefravær: Enheten hadde et samlet sykefravær i 2009 på
17,4 pst. Dette skyldes i hovedsak langtidsfravær. Enheten
fokuserer på tett oppfølging og tilrettelegging ved eventuell
sykdom. Mestring- og trivselstiltak i personalgruppen med
fokus på nærvær er viktige faktorer det jobbes med.

Brukere: Enheten har ingenmåling

LILLEKOLLEN BARNEHAGE
MÅLEKORT

VIRKELIG

Innhold

BRUKERE Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet ...................................................................
4,6
2
MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
4
6
7
- 10Sykefravær
............................................................................ 13,3 %
13
- 15Medarbeidertilfredshet.........................................................
4,4
ØKONOMI God økonomistyring
20
- Avvik i forhold til budsjett..................................................... 3,9%
Introduksjon
ordførerens kommentar
Politikerkart
Rådmannens kommentar
organisasjonskartet
Konsern kart
organisasjon

Molde kommune ...................................................................................................... 10
Kommunale foretak ................................................................................................. 10
Kommunale aksjeselskap .............................. ........................................................ 10
Interkommunale selskap ........................................................................................ 10
Molde kommunale pensjonskasse.............. ......................................................... 10

Mål og måloppnåelse

Kommunens visjon ..................................... ............................................................. 10
Satninsgsområde sentrumsutvikling ..... .............................................................. 10
Satsningsområde ungdom ......................... ........................................................... 10
Evaluering av overordnede mål .................. .......................................................... 10
Innbyggerundersøkelse (omdømmebygging)..................................... ................ 10

24

Samfunn og livskvalitet

28

Kommunens styringsredskap

MÅL
4,7
6,0 %
4,6
0,0%

Kommunebarometer..................................... ........................................................... 10
Miljørapport..................................... ......................................................................... 10
Beredskap..................................... ............................................................................ 10
Årshjulet ..................................... .............................................................................. 10
Rettesnora - kommunens kvalitetsstyringssytem ..................................... ........ 10
Balansert målstyring (BMS) ....................... ........................................................... 10
Kvalitetsdokumentasjon ............................... ......................................................... 10
Avvik og tiltaksrapportering ....................... ........................................................... 10
Risikoanalyse ..................................... ...................................................................... 10

Hovedtall
35
Brutto driftsutgifter
Brutto driftsinntekter
37
Netto
resultat
Medarbeider

Kompetanseutvikling ............... ............................................................................... 10
Medarbeiderundersøkelsen ..................... ............................................................ 10
Likestilling ................................................................................................................. 10
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ............... ............................................................ 10
Hovedverneombud .................................................................................................. 10
Tillitsvalgte ..................................... .......................................................................... 10
Seniorpolitikk ..................................... ...................................................................... 10
Sykefravær ..................................... .......................................................................... 10
Kvalitetskommuneprosjekt ...................... .............................................................. 10

Økonomi

Regnskapsprinsipper og regnskapsresultat ..................................... ................. 10
Driftregnskapet ........................................................................................................ 10
Investeringsregnskapet ........................... .............................................................. 10
Balansen ................................................................................................................... 10
Noter ..................................... .................................................................................... 10
Finansrapport ........................................................................................................... 10
Hovedtallsanalyse ................................................................................................... 10
Kommunene og norsk økonomi .............. .............................................................. 10

Regnskap 2009
12 698
-10 303
2 395

Budsjett 2009
12 527
-10 036
2 491

Balansert avviksforklaring
56
80

Bemanning
Antall ansatte
Antall årsverk
Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

Styrer Kristine Klokk
2007

2008

2009

-

29
25,60

27
23,28

2007
-

2008
0,7 %
2,4 %
8,1 %
11,2 %

2009
1,1 %
1,9 %
10,3 %
13,3 %

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
-171
-1,4 %
5 029
12 223
267
-2,7 %
-4 610
-10 246
96
3,9 %
419
1 977

Innvesteringer

Investeringer alle avdelinger og resultatenheter ..................................... ......... 10

Generelle nøkkeltall (KoSTRA)

Økonomi: Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere utgif-
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Medarbeidere: Barnehagene var ikke slått sammen til en
enhet da undersøkelsen ble gjennomført i 2008. Kviltorp har
et snitt litt under målsettingen (4,3). Høyeste resultat ligger på
stolthet over egen arbeidsplass med 5,1. Videre får mobbing
diskriminering og varsling høy skår (5,0). Lavest skår oppnås
på fysiske arbeidsforhold med 3,5. Langmyra barnehage har
for få svar til at resultatet kan vises.
Målingen er fra 2008.

Behovsprofil ..................................... ........................................................................ 10
Sammenligning andre kommuner hovedtall ... .................................................... 10

ter på fastlønn, samt inntak av flere små barn som gir økt
statstilskudd. Enheten fikk ved starten av året budsjettert en
inntekt på statstilskudd på 0,6 mill. kroner mer enn reelt inntektsgrunnlag. Gjennom nøktern drift og god økonomistyring
greide enhetslederen i løpet av året å snu dette til et positivt
resultat.

Sykefravær: Enheten hadde et samlet sykefravær i 2009 på

13,3 pst. Av dette var 10,3 pst. langtidsfravær. Enheten gjennomfører oppfølgingssamtaler med de sykemeldte og jobber i
tett dialog med Nav og personalavdelingen. Enheten har sterk
fokus på nærvær og trivsel på jobben.

Medarbeidere: Snittet ligger litt under målet.Samarbeid og
trivsel med kollegene, og stolthet over egen arbeidsplass har
høyest resultat (4,9). Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger har lavest resultat (3,9), der spørsmålet som skårer
lavest gjelder lønnen i forhold til jobben som gjøres (3,2).
Målingen er fra 2008.
Brukere: Resultatet ligger godt over kommunens mål.
Dimensjonen respektfull behandling har høyeste resultat (5).
Enkeltspørsmål med høyest resultat er fornøydhet med ditt
barns sosiale utvikling (5,2). Lavest skår har tilgjengelighet
(4,3), med lukketidspunktet som lavest skår (3,7). Målingen
er fra 2008, og foreldre/foresatte har svart.

HELSE OG SOSIAL
HELSETJENESTEN

Helsesjef Henning Fosse

Tjenester og oppgaver

Helsefremmende og forebyggende arbeid

Legetjenester

23 fastleger og 2 turnusleger arbeider ut fra seks legekontor.
Tre av disse drives av kommunen, Kvam, Skåla og Kleive. Alle
legene er tilpliktet tilsynslegearbeid innen institusjoner, skoler,
helsestasjoner, psykisk helse, rus, asylmottak med mer, med
til sammen vel 3 årsverk fordelt på 33 deltidsstillinger. Alle
legene deltar også i døgnkontinuerlig legevakt.

Fysioterapitjenester, ergoterapi og rehabiliteringsteam

Ergoterapi har som hovedarbeidsområde og være hjelp til tilrettelegging og daglig mestring av eget liv. Det er 1,4 årsverk
knyttet til barn og 1,3 årsverk til voksne og eldre. Somatisk
rehabiliteringsteam arbeider gjennom tverrfaglig og målretta
tiltak i samarbeid med ulike aktører for å øke graden av mestring og selvstendighet.

MÅLEKORT

VIRKELIG

MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 5,2 %
- Medarbeidertilfredshet.........................................................
4,6
ØKONOMI God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett..................................................... 1,1 %

Hovedtall
Brutto driftsutgifter
Brutto driftsinntekter
Netto resultat

Regnskap 2009
45 699
-11 927
33 772

Vaksinasjonskontoret står for vaksinering og rådgiving av
utenlandsreisende. Videre gjennomfører kontoret tuberkuloseundersøkelser av utlendinger og smitteoppsporing. I 2009 ble
det gjennomført en massevaksinasjon av Moldes innbyggere
mot svineinfluensa, nærmere 11.000 vaksiner ble satt.
Molde kommune har siden oppstarten av Partnerskap for folkehelse/God helse-programmet vært en partnerskapskommune.
Folkehelsearbeid forutsetter et bredt tverrsektorielt samarbeid.
Samhandlingsreformen signaliserer en økt satsing innen folkehelsearbeidet.

Psykisk helsearbeid

Herunder rehabiliteringsteam for psykisk helse, miljøarbeidertjeneste, veiledertjeneste, psykologtjenester, kurs i depresjonsmestring og prosjekter som ROR-samarbeid i fagfeltet
og kommunesamarbeid med Helse NR HF. Kontaktpunkt for
psykisk helsearbeid internt og den psykiatriske spesialisthelsetjenesten.

MÅL
6,0 %
4,6
0,0%

Budsjett 2009
41 625
-7 463
34 162

Bemanning

2007

2008

2009

Antall ansatte
Antall årsverk

66
39,22

64
38,76

70
40,93

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

2007
0,8 %
0,9 %
2,7 %
4,4 %

2008
1,1 %
1,6 %
2,9 %
5,6 %

2009
0,8 %
0,8 %
3,7 %
5,2 %

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
-4 075
-9,8 %
40 666
38 925
43 650
4 465
-59,8 %
-13 830
-13 189
-8 442
390
1,1 %
26 836
25 736
35 208

HELSE OG SOSIAL

Det er rundt 15,0 årsverk privat fysioterapi med driftsavtale
med kommunen knyttet til 6 fysikalske institutt. I tillegg er det
flere fysioterapeuter uten driftsavtale i kommunen. Fysioterapeuter uten avtale har ikke trygderefusjon for sine tjenester
og mottar ikke kommunal støtte. Innen kommunal fysioterapi
er det 2,5 årsverk knyttet til barn og personer med psykisk
utviklingshemming ved Enensenteret. Antall henvendelser er
økende. Mange har behov for habilitering i et livsløpsperspektiv. Det er rundt 7,0 årsverk knyttet til voksne og eldre
med baser på omsorgssentrene.

Miljørettet helsevern inkluderer rådgiving og tilsyn med skoler,
barnehager, svømmebasseng, kroppspleiesalonger og vurdering av utslippsaker og plan-/byggesaker med tanke på miljø,
tilgjengelighet og helse.
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Balansert avviksforklaring

Medarbeidere: Målingen er fra 2008 og resultatet samsvarer
med ønsket mål for kommunen. Beste resultat oppnås på
mobbing, diskriminering og varsling (5,3), der spørsmålet om
arbeidsplassen er integrerende når det gjelder kjønn, etnisk
tilhørighet, religion osv fikk 5,7.
Resultatene er jevnt høye, men resultat på overordnet ledelse
og systemer for lønns- og arbeidstidsordninger trekker litt ned.
Målingen er fra 2008.

Økonomi: Mindreforbruk 2009 skyldes sammensatte

forhold. Av positive avvik nevnes reduserte husleieutgifter
ettersom det ikke ble noe av planlagt flytting av psykiatrisk
rehabiliteringsteam til Romsdalskvartalet. Disse midlene er
nå omdisponert til lønn sykehjemsoverlege. Økte inntekter
fra reisevaksinering, miljøfyrtårnsertifisering og sponsor- og
medlemskapsinntekter fra Aktiv på dagtid. Ettersom det ikke
har vært mulig å få inn vikarer til spesialiserte stillinger er
oppgavene fordelt på gjenværende personale, dette har gitt
positive avvik på refusjon sykelønn og fødselspermisjon.

Brukere: (Har ingen måling)

Framtidige utfordringer

HELSE OG SOSIAL

Av negative avvik nevnes aktivitetsområdene Legeavtaler,
Legekontor og Legevakt som til sammen har et merforbruk
på 1,0 mill. kroner. Det er et mål om at legekontorene skal
gå i balanse, men grunnet inntak av to nye leger på Kvam ble
utgiftene noe større enn forventet. Legevakt har i 2009 hatt
økt pågang og mer vikarbruk pga. pandemi. Det har heller ikke
lyktes å få til en bedre økonomisk avtale med Helseforetaket
om legevaktformidling. Etablering av asylmottak har påført
enheten ekstra kostnader som ikke er kompensert i ramme.

Samhandlingsreformen skal tre i kraft fra 2012. Den setter
store krav til kommunene om å utvikle tjenester før, etter
eller i stedet for sykehusinnleggelser. Helsefremmende og
forebyggende tjenester skal styrkes og videreutvikles. Ressurser for planlegging og tiltak her er den største utfordringen
kommunen har hatt på helseområdet på flere tiår.
Det er gitt prosjektmidler fra Staten (Helsedirektoratet) for
å utvikle og styrke psykologkompetansen i kommunen. I
forbindelse med den framtidige Samhandlingsreformen har
Molde kommune behov for en godt utviklet psykologtjeneste.
Staten dekker alle utgifter første året, men trapper ned støtten utover i perioden. Oppstart 2010.

Sykefravær: Sykefraværet i helsetjenesten 2009 var på 5,2
pst. mot 5,6 pst. i 2008. Det var en markant nedgang siste
kvartal hvor fraværet lå på vel 2,0 pst. 3/4 av fraværet skyldes
langtidsfravær, og 3/4 av dette er i mindre stillingsstørrelser.
Fraværet er ikke arbeidsplassrelatert. Målet er at en ikke skal
ha et arbeidsplassrelatert sykefravær. Det settes ikke inn
ytterligere tiltak for å redusere sykefraværet. Det arbeides
kontinuerlig med å sikre et godt arbeidsmiljø.

Driftsutgifter pe r innbygger til forebygging, aktivisering, diagnose og behandling
2 500

Indikatoren viser de samlede driftsutgiftene inkludert avskrivninger korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp med videre. Indikatoren viser
dermed bruttokostnadene målt per innbygger for det aktuelle
tjenesteområdet (benyttes i stedet for korrigerte brutto driftsutgifter per bruker på grunn av organisering av tjenesten og/
eller på grunn av manglende statistikk for tjenesteproduksjonen i kommunehelsetjenesten).
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Økonomi
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Innvesteringer

2007
1 917
1 633
1 839

= Gj. snitt kommunegruppe 13

2008
2 082
1 789
2 051

Som vi ser av diagrammet har Molde kommune en høyere
utgifter enn kommunegruppe 13, men kommunen er omtrent
på samme nivå som gjennomsnittet i landet utenom Oslo.
Sett i forhold til de kommunen sammenligner seg med har
kommunen hatt en høyere vekst de siste 4 årene.
Rådmannen vil se nærmere på dette i 2010.
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Prioritering.
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter
Dekningsgrad
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst
Åpningstid ved helsestasjon for ungdom. Sum timer per uke.
Legetimer per uke per beboer i sykehjem
Fysioterapitimer per uke per beboer i sykehjem

.
.
Molde..
2007.

.
.
Molde.
2008.

.
.
.
. Gj..snitt.. Gj..snitt. Gj..snitt
. Komm.. Komm.. Komm.. landet. landet. landet
Molde. grup..13. grup..13. grup..13. utenom.. utenom. utenom
2009.
2007.
2008.
2009. Oslo.-07. Oslo.-08. Oslo.-09

4,2

4,7

5,4

4,2

4,3

4,4

4,3

4,4

4,7

8,8
12,9
83,0
7,0
0,2
0,3

9,3
13,3
91,0
6,0
0,2
0,3

9,7
11,2
89,0
4,0
0,4
0,3

8,4
9,2
77,0
0,3
0,4

8,6
9,1
78,0
0,3
0,4

8,6
8,4
81,0
0,3
0,3

9,1
8,8
79,0
0,3
0,3

9,2
8,8
79,0
0,3
0,3

9,3
8,3
80,0
0,3
0,3

BARNE- OG FAMILIETJENESTEN
Tjenester og oppgaver

Enhetens oppgave er å yte hjelp til barn, ungdom 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 tverrfaglig samarbeid og utvikling.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Virksomheten driver forebyggende arbeid gjennom råd og
veiledning til foreldre, barnehager og skoler. Utreder behov for
spesialpedagogisk hjelp på førskoleområdet og spesialundervisning i skolen. Virksomheten har samarbeidsavtaler om salg
av tjenester til flere kommuner, avtale med Møre og Romsdal
fylkeskommune samt Møller og Tambartun kompetansesentre om drift av syn- og audiopedagogtjeneste i Romsdal. Fra
1. juli 2009 en stilling som logoped overført til enheten.

Forebyggende helsetiltak

Helsetjenestene er hjemlet i lovverket og består av svangerskapsomsorg, helsestasjonsvirksomhet, skolehelsetjeneste

VIRKELIG

MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 9,2 %
- Medarbeidertilfredshet.........................................................
4,3
ØKONOMI God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett..................................................... 3,2 %

Hovedtall
Brutto driftsutgifter
Brutto driftsinntekter
Netto resultat

Regnskap 2009
51 017
-13 613
37 403

MÅL
6,0 %
4,6
0,0%

Budsjett 2009
50 400
-11 766
38 635

Balansert avviksforklaring

Økonomi: Mindreforbruk 2009 skyldes hovedsakelig flere
vakante stillinger i Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) og
Syn- og audiopedagogtjenesten noe som har gitt et mindreforbruk på 1,0 mill. kroner. Det har vært tidkrevende å rekruttere
til stillinger med spesielle krav til fagkompetanse. Tilsettinger
er nå gjennomført og en ser ikke for seg at dette avviket blir
videreført til år 2010.
Nærmiljøtiltak for ungdom (U9K) har et mindreforbruk som
skyldes vakanser pga sykdom. Barnevernstjenesten har et
merforbruk som skyldes økte utgifter på grunn av etablering
av asylmottak og som ikke er kompensert i enhetens ramme.
Forebyggende helsetiltak går omtrent i balanse økonomisk,
men har hatt en krevende arbeidssituasjon med flytting og
samlokalisering av helsestasjonene. I tillegg medførte pandemi og massevaksinasjon til en økt arbeidsbelastning.

Sykefravær: Enhetens fravær ble på 9,2 pst. Det meste
av fraværet er ikke arbeidsrelatert. 6,3 pst. av fraværet er
langtidsfravær. Korttidsfraværet har økt, og det er årsaken til
økningen i sykefraværet. Det jobbes i samarbeid med NAV om
ulike tiltak. Tilretteleggingstilskudd er ett av tiltakene og fokus
på nærvær og positive innslag i hverdagen er et annet. Den

og helsestasjon for ungdom. Kommunen tilbyr svangerskapsomsorg til gravide, helsestasjons- og skolehelsetjeneste
til alle barn og unge. Virksomheten har ansvar for at alle barn
får tilbudt vaksiner etter det nasjonale vaksinasjonsprogrammet

Barnevern

Skal sikre at barn og unge (0-18/23 år) som lever under forhold
som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp
og omsorg til rett tid. Videre skal tjenesten bidra til at barn og
unge får trygge oppvekstvilkår. Barnevernet gir råd og veiledning til foreldre, unge og samarbeidspartnere. Barneverntjenesten har et spesielt ansvar for å forhindre at barn får varige
problemer ved å avdekke situasjoner som etter barnevernloven gir grunnlag for tiltak.
Barnevernet har i 2009 fått tilført nye oppgaver ved at Asylmottaket ble opprettet i kommunen. I tillegg har også barnevernet fått oppgaver tilført i forbindelse med kommunestyrets
vedtak om å bosette mindreårige flyktninger.

Bemanning

2007

2008

2009

Antall ansatte
Antall årsverk

55
48,65

62
55,91

60
55,59

2007
1,4 %
1,0 %
7,8 %
10,2 %

2008
1,3 %
0,8 %
6,1 %
8,2 %

2009
1,7 %
1,2 %
6,3 %
9,2 %

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
-616
-1,2 %
48 233
44 898
52 295
1 848
-15,7 %
-16 302
-16 498
-12 644
1 232
3,2 %
31 931
28 400
39 651

HELSE OG SOSIAL

MÅLEKORT

Enhetsleder Ingrid Husøy Rimstad

enkelte virksomhet jobber også godt med det sosiale miljøet.
Enhetsleder har fast møte med alle medarbeidere en gang pr
måned for oppdatering og tverrfaglig samarbeid.

Medarbeidere: Snittet ligger noe under målsettingen. Beste
resultat oppnås på mobbing, diskriminering og varsling (5,1),
der spørsmålet om det er mobbefritt på arbeidsplassen skårer
5,4. Videre er resultatet 5,0 på innhold i jobben, der spørsmålet om mulighet for å jobbe selvstendig skårer 5,5. Fysiske
arbeidsforhold har lavest skår (3,7), der det er minst fornøydhet med inneklimaet (3,0).
Målingen er fra 2008.
Brukere: (Har ingen måling)

Framtidige utfordringer

Det er et stort behov for en ny stilling som helsesøster på helsestasjonen. Samhandlingsreformen krever at forebyggende
helsetjenester i kommunene bygges ut. Det er også behov
for 0,5 stilling som jordmor. Årsaken til dette er kort liggetid
i fødeavdeling ved sykehus etter fødsel og det krever tettere
oppfølging fra jordmor. Det er behov for økning av bemanningen i barneverntjenesten. Flere fristoverskridelser i siste
halvdel av 2009 gjør situasjonen alvorlig for de mest utsatte
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barna. Stadig mer arbeid i forbindelse med refusjonskrav
og avtaler som gjelder økonomi gjør at vi har behov for mer
ressurser til å gjøre dette arbeidet. Dette vil på sikt kunne øke
kommunens inntekter og styrke enhetens økonomi. Barne- og
familietjenesten jobber med å videreutvikle samarbeidet med

2. linjetjenesten, det er behov for flere og differensierte tiltak
på gruppenivå for barn og unge. En stor utfordring i tillegg til
saks- og tjenesteproduksjon er at to av virksomhetene jobber
med implementering av IKT-systemer.

KOSTRA

Netto driftsutgifter per barn i barnevernet
120 000

Indikatoren viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at
driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra
staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende
utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser
dermed også prioritering av disse inntektene. Indikatoren
viser netto driftsutgifter på barneverntjenester, barneverntiltak
i familien og barneverntiltak utenfor familien fordelt på antall
barn med undersøkelse eller tiltak i barnevernet.

100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0

2006

2007

2008

2009

77 247
83 854
83 498

82 985
88 665
93 052

86 056
90 470
96 996

90 844
93 528
84 387

HELSE OG SOSIAL

= Molde

= Gj. snitt kommunegruppe 13

Diagrammet viser at kommunen de foregående tre årene har
ligget over både kommunegruppe 13 og landet utenom Oslo
på netto driftsutgifter per barn i barnevernet. For 2009 er
dette snudd med en dramatisk nedgang på utgiftene. Viser
her til kommentar fra enhetsleder på økonomisk avvik på barn
og familie.

= Gj. snitt landet utenom Oslo

.
.
.
.

.
.
Molde..
2007.

Dekningsgrader
Barn med undersøkelse i forhold til antall innbyggere 0-17 år, pst.
Andel barn med barneverntiltak i forhold til innbbyggere 0-17 år
Produktivitet
Brutto driftsutgifter per barn
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk
Andel undersøkelser som fører til tiltak, pst.
Brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie
Brutto driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie

1,3
3,1

.
.
Molde.
2008.

1,9
3,0

.
.
.
. Gj..snitt.. Gj..snitt. Gj..snitt
. Komm.. Komm.. Komm.. landet. landet. landet
Molde. grup..13. grup..13. grup..13. utenom.. utenom. utenom
2009.
2007.
2008.
2009. Oslo.-07. Oslo.-08. Oslo.-09

2,8
3,1

2,6
3,6

2,9
3,7

3,1
3,9

2,7
3,9

3,0
4,0

3,2
4,2

62 286 55 500 47 414 31 678 33 305 34 555 29 398 31 563 33 733
15,9
16,4
21,2
17,6
18
18,7
19,2
19,5
16,2
47,6
41,9
44,8
47,9
47,7
46,7
51,2
50,7
50,1
15 500 15 047 14 037 29 665 29 833 30 558 29 215 29 790 30 557
202 632 241 085 229 258 208 764 228 456 245 431 213 350 228 073 249 157

Andre nøkkeltall

Innhold

Pedagogisk
psykologisk tjeneste (PPT)
2
4
Tale/språkvansker
6
7
10
Spesifikke
lærevansker
13
15
Generelle
lærevansker
Psykososiale
vansker
20
Oppmerksomhetssvikt/ADD
24
Annet
28
Sum
Introduksjon
ordførerens kommentar
Politikerkart
Rådmannens kommentar
organisasjonskartet
Konsern kart
organisasjon

Molde kommune ...................................................................................................... 10
Kommunale foretak ................................................................................................. 10
Kommunale aksjeselskap .............................. ........................................................ 10
Interkommunale selskap ........................................................................................ 10
Molde kommunale pensjonskasse.............. ......................................................... 10

Mål og måloppnåelse

Kommunens visjon ..................................... ............................................................. 10
Satninsgsområde sentrumsutvikling ..... .............................................................. 10
Satsningsområde ungdom ......................... ........................................................... 10
Evaluering av overordnede mål .................. .......................................................... 10
Innbyggerundersøkelse (omdømmebygging)..................................... ................ 10

Samfunn og livskvalitet

Kommunebarometer..................................... ........................................................... 10
Miljørapport..................................... ......................................................................... 10
Beredskap..................................... ............................................................................ 10

Kommunens styringsredskap

35

Årshjulet ..................................... .............................................................................. 10
Rettesnora - kommunens kvalitetsstyringssytem ..................................... ........ 10
Balansert målstyring (BMS) ....................... ........................................................... 10
Kvalitetsdokumentasjon ............................... ......................................................... 10
Avvik og tiltaksrapportering ....................... ........................................................... 10
Risikoanalyse ..................................... ...................................................................... 10

Antall 2007
62
202
77
184
124
128
779

Antall 2008
65
237
86
186
139
149
862

Antall 2009
77
243
98
199
131
205
953

Medarbeider

Kompetanseutvikling ............... ............................................................................... 10
Medarbeiderundersøkelsen ..................... ............................................................ 10
Likestilling ................................................................................................................. 10
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ............... ............................................................ 10
Hovedverneombud .................................................................................................. 10
Tillitsvalgte ..................................... .......................................................................... 10
Seniorpolitikk ..................................... ...................................................................... 10
Sykefravær ..................................... .......................................................................... 10
Kvalitetskommuneprosjekt ...................... .............................................................. 10

Forebyggende helsetiltak (FHT)
37

Antall 2006
49
192
78
182
90
128
719

Økonomi

Regnskapsprinsipper og regnskapsresultat ..................................... ................. 10
Driftregnskapet ........................................................................................................ 10
Investeringsregnskapet ........................... .............................................................. 10
Balansen ................................................................................................................... 10
Noter ..................................... .................................................................................... 10
Finansrapport ........................................................................................................... 10
Hovedtallsanalyse ................................................................................................... 10
Kommunene og norsk økonomi .............. .............................................................. 10

Konsultasjoner/kontakter
56
Ekstra
konsultasjoner
80
Hjemmebesøk
Telefon kontakter
Samarbeidsmøter/ ansvarsgruppe
Innvesteringer

Investeringer alle avdelinger og resultatenheter ..................................... ......... 10

Generelle nøkkeltall (KoSTRA)

Behovsprofil ..................................... ........................................................................ 10
Sammenligning andre kommuner hovedtall ... .................................................... 10

Svangerskapsomsorg
2008
2009
1 236
1 259
159
214
177
4
88

Helsestasjon
2008
2009
3 767
4 668
1 294
1 707
257
257
570
973
77
43

Skolehelsetjenesten
2008
2009
3 075
3 314
1098
1 083
394
72
-

Helsestasjon for ungdom
2008
2009
1 480
1 955
43
192
1
4
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Nøkkeltall barnevern
Frivillige hjelpetiltak etter § 4-4 Lov om barneverntjenester
Barn under omsorg
Adferdstiltak/midlertidige vedtak, institusjonsopphold
Ungdom som mottar hjelp etter fylte 18 år
Totalt antall barn og unge som mottar hjelp
Ferdigbehandlede adopsjonssaker
(*1) Herav utenfor hjemmet (*2) Herav i fosterhjem (*3) I fosterhjem

Antall barn i 2007
97
2 (*1)
35
32 (*2)
3
11
11
148
Ferdigbehandlet
3

Antall barn i 2008

Antall barn i 2009

89
2 (*1)
32 (*3)
4
13
13
137
Ferdigbehandlet
4

95
4 (*1)
35
4
12
12
148
Ferdigbehandlet
2

SOSIALTJENESTEN

Sosialsjef Nils Morsund

(fram til 1. juni 2009)

Tjenester og oppgaver

Denne perioden var preget av forberedelse til oppstart av
NAV. Mange medarbeidere var opptatt med ulike oppgaver
knyttet til etableringen og det var en utfordring å holde i
gang normal drift og gi brukerne et godt tilbud. Samtidig fikk
sosialtjenesten føling med den pågående finanskrisen som
førte til at bankene strammet inn utlånsbetingelsene og tallet
på arbeidsledige økte. Det førte til at sosialtjenesten fikk flere
brukere. Siste perioden det var sosialtjeneste var derfor en
krevende periode for de ansatte, men samtidig preget av
optimisme i forhold til det nye som skulle komme.

Smia

Rusgruppen
Ressurssenteret i Molde (RIM)

Målgruppen er de som trenger oppfølging etter endt behandling i institusjon og LAR (legemiddelassistert rehabilitering).
Senteret har 35 brukere. Det er inngått avtale med
Rusbehandling Midt-Norge om utvikling av senteret.

Lavterskel helsetilbud

Dette tilbudet startet oktober 2007. Det er finansiert av prosjektmidler og er et samarbeid med Frelsesarmeen. Målgruppen er rusavhengige som har behov for medisinsk oppfølging.

Kompetansesenteret er godkjent av NAV som et APS - tiltak
(arbeidsplass i skjermet næring). Senteret har plass til 10 brukere, og målgruppen er nå unge sosialhjelpsmottakere som
skal kvalifiseres for å komme ut i arbeid.

Tiltaksgruppen

Grandfjæra

Minnesotaklinikk

Hovedtall
Brutto driftsutgifter
Brutto driftsinntekter
Netto resultat

Regnskap 2009
7 303
-2 871
4 432

Budsjett 2009
11 988
-7 555
4 433

Høsten 2008 startet sosialtjenesten et poliklinisk tilbud for
rusavhengige etter de behandlingsprinsippene som gjennomføres i Minnesotaklinikkene. Tilbudet er det eneste i Norge.
Det arbeides med å få en varig finansiering av tilbudet gjennom eksterne midler.

Avvik Avvik i % Regnskap 2008* Regnskap 2007* Budsjett 2010*
4 685
39,1 %
-4 684
62,0 %
1
0,0 %
-

HELSE OG SOSIAL

Arbeidstreningssenteret skal gi et tidsavgrenset arbeids- og
aktivitetstilbud til personer med psykiske lidelser. Senteret har
plass til åtte brukere på heltid. Brukerne er personer med alvorlige psykiske lidelser som stort sett har uføretrygd. Det utføres
delproduksjon for Glamox A/S og utsalg fra egen bruktbutikk.

Senteret i Myrabakken er et tilbud til barnefamilier som har
behov for oppfølging. Senteret driver en utlånspool for fritidsutstyr til barn.

*På grunn av store organisatoriske endringer er det ikke presentert noen avviksforklaring for 2009, samt tall fra 2007 og 2008.
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SOSIALTJENESTEN NAV MOLDE
(fra og med 1. juni 2009)

Enhetsleder Stein Veland

Tjenester og oppgaver

Sosialtjenesten ble i mai 2009 en integrert del av NAV Molde.
I arbeidet settes det fokus på at brukerne skal bli selvhjulpne.
I Sosialtjenesten yter i hovedsak rettighetsbaserte tjenester i
medhold av sosialtjenesteloven. 2009 er Kvalifiseringsprogrammet innført som et nytt tiltaks/oppfølgingsprogram for personer
som er, eller står i fare for å bli langtidsmottakere av sosialhjelp.
Programmet er delvis statlig finansiert, det vil

MÅLEKORT

VIRKELIG

Hovedtall
Brutto driftsutgifter
Brutto driftsinntekter
Netto resultat

Regnskap 2009
42 143
-6 061
36 082

MÅL

Bemanning

6,0 %

Antall ansatte
Antall årsverk

0,0%

Budsjett 2009
36 299
-4 115
32 184

Balansert avviksforklaring

Økonomi: Merforbruket skyldes i hovedsak betydelige økning

av sosialhjelpsutbetalinger i 2009, i størrelsesorden 2,0 mill.
kroner. Enheten har også et merforbruk på husleie i Romsdalskvartalet, stønader til etablering og utbetaling av sosiallån.
Som tiltak har enheten jobbet for å få sosialhjelpsmottakere
over2 på kvalifiseringsstønad.
4
6
7
10
13
15

Introduksjon
ordførerens kommentar
Politikerkart
Rådmannens kommentar
organisasjonskartet
Konsern kart
organisasjon

Sykefravær: Enheten hadde et samlet sykefravær i 2009 på
Molde kommune ...................................................................................................... 10
Kommunale foretak ................................................................................................. 10
Kommunale aksjeselskap .............................. ........................................................ 10
Interkommunale selskap ........................................................................................ 10
Molde kommunale pensjonskasse.............. ......................................................... 10

12,6 pst. Det meste av dette skyldes langtidsfravær. Enheten
20
jobber
kontinuerlig med oppfølging av ansatte og tilrettelegger
der24det er mulig. Å øke nærværet på kontoret er en prioritert
oppgave.
28
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Evaluering av overordnede mål .................. .......................................................... 10
Innbyggerundersøkelse (omdømmebygging)..................................... ................ 10
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Årshjulet ..................................... .............................................................................. 10
Rettesnora - kommunens kvalitetsstyringssytem ..................................... ........ 10
Balansert målstyring (BMS) ....................... ........................................................... 10
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på 4,6. Innhold i jobben, samarbeid og trivsel med kolle56
gene,
samt medarbeidersamtale, har høyest resultat (5,0).
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Flyktningtjenesten er en del av NAV Molde og vil i 2010 ha et
aktivt mottak av flyktninger jfr. vedtatte mål i kommunestyrets
sak av mars 2008. Kommunestyret har vedtatt å motta 60
flyktninger i 2010.

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær
Avvik Avvik i % Regnskap 2008*
-5 844
-16,1 %
1 946
-47,3 %
-3 898
-12,1 %
-

2007

2008

2009

-

-

32
27,25

2007
-

2008
-

-

-

2009
0,8 %
1,5 %
10,4 %
12,6 %

-

Budsjett 2010
53 361
-10 464
42 897

*På grunn av store organisatoriske endringer er det ikke presentert noen regnskapstall fra 2007 og 2008.

Innhold
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MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 12,6 %
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett..................................................... -12,1 %

framgå av statsbudsjettet hvor mye midler NAV Molde tildeles.
Hjelp til støttekontakter blir gitt etter behov.

Brukere: (Har ingen måling i 2009)

Framtidige utfordringer

Vi registrerer at det har vært en gjennomgående økning når
det gjelder antall nye personer i kontakt med sosialtjenesten.
Per september 2009 har vi hatt like mange nye brukere som
det vi hadde i hele 2008. Skulle situasjonen i arbeidsmarkedet
utvikle seg videre i negativ retning vil det trolig få følger for
sosialhjelpsutviklingen.
Ved å omdisponere midler fra sosialhjelp til ressurstjenesten
sikrer vi å gi en del brukere trygge tiltaksløsninger, som utløser statlige ytelser til fordel for sosialhjelp. I forbindelse med
tiltaksutvikling for personer i KVP vil ressurstjenesten være en
nær samarbeidspart. Molde kommunes mottak av flyktninger
innbefatter at mange av avdelingene i Molde kommune blir
berørt. Det arbeides nå med å skaffe en oversikt og etablere
rutiner for hvorledes ekstra økonomiske utfordringer avdelingene får som følge av ekstraordinere behov overfor flyktninger
skal løses.

KOSTRA

Det presiseres at dette er foreløpige KOSTRA-tall som ble
innrapportert per 15. februar. Endelige tall blir først publisert
juni 2010.

Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten per mottaker
60 000

Korrigerte brutto driftsutgifter er driftsutgiftene ved kommunens egen tjenesteproduksjon inkludert avskrivninger
korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av
utgifter/internkjøp mv. Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger i kommunen viser enhetskostnaden ved kommunens
egen tjenesteproduksjon og kan også være en produktivitesindikator. Kostnadene er fordelt på antall sosialhjelpsmottakere i
kommunen i rapporteringsåret.

50 000
40 000
30 000
20 000

Som vi ser av diagrammet, har kommunen høyere utgifter per
mottaker enn de kommunen sammenligner seg med. Noe av
årsaken til dette er at Molde kommune har høyere lønnskostnader per mottaker av sosialhjelp, samt at kommunen har
en noe høyere andel personer med rusproblemer, jfr. tabell
under. Rådmannen vil i løpet av 2010 se nærmere på dette da
det i tillegg ser ut til at kommunen vokser kraftigere enn de
kommunen sammenligner seg med både i 2008 og i 2009.

10 000
0

= Molde

2006

2007

21 046
25 979
21 749
26 758
34 076
37 685
= Gj. snitt kommunegruppe 13

2008

2009

28 640
29 207
30 073
29 163
48 465
50 792
= Gj. snitt landet utenom Oslo

.
.
.
.

.
.
Molde..
2007.

Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. per innb, 20-66 år
575
Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusproblemer. per innb. 20-66 år
356
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere
2,3
Brutto driftsutgifter per sosialhjelpsmottaker, i kroner
63 758
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten per mottaker
37 685
Lønnsutgifter per sosialhjelpsmottaker, i kroner
28 680

.
.
Molde.
2008.

.
.
.
. Gj..snitt.. Gj..snitt. Gj..snitt
. Komm.. Komm.. Komm.. landet. landet. landet
Molde. grup..13. grup..13. grup..13. utenom.. utenom. utenom
2009.
2007.
2008.
2009. Oslo.-07. Oslo.-08. Oslo.-09

826
443
2,2
78 491
48 465
36 118

1188
329
2,4
84 955
50 792
37 940

.
.
Molde.
2008.

.
.
.
. Gj..snitt.. Gj..snitt. Gj..snitt
. Komm.. Komm.. Komm.. landet. landet. landet
Molde. grup..13. grup..13. grup..13. utenom.. utenom. utenom
2009.
2007.
2008.
2009. Oslo.-07. Oslo.-08. Oslo.-09

703
353
2,5
71 832
26 758
21 370

776
374
2,4
75 950
30 073
24 189

828
445
2,5
76 734
29 163
23 329

738
241
2,4
65 520
25 979
20 804

804
873
263
310
2,3
2,5
69 384 71 613
28 640 29 207
23 177 23 268

HELSE OG SOSIAL

Nøkkeltall sosialtjenesten

Flyktninger/ introduksjonsstønad
.
.
.
.

Netto driftsutgifter til introduksjonsstønad per innbygger
Brutto investeringsutgifter til introduksjonsstønad per innbygger
Mottakere av introduksjonsstønad i prosent av antall innbyggere
Produktivitet
Brutto driftsutgifter til introduksjonsstønad per innbygger
Utdypende tjenesteindikatorer
Gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned
Gjennomsnittlig deltakelseslengde (måneder)
Årsverk i sosialtjenesten til introduksjonsordningen

.
.
Molde..
2007.

165
0,2

231
0,2

259
0,3

201
3
0,2

217
1
0,2

257
1
0,2

170
2
0,2

189
1
0,2

231
3
0,3

167

236

269

218

234

278

187

207

255

9 781
9
-

10 162
8
-

10 726
7
4,0

10 087
8
4,7

10 201
8
4,8

10 887
8
4,8

10 046
7
1,6

10 414 10 943
7
7
1,8
2,1
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RESSURSTJENESTEN
(fra og med 1. juni 2009)

Enhetsleder Nils Morsund

Tjenester og oppgaver

Ressurstjenesten ble opprettet som egen kommunal enhet 1.
mai 2009. Den var en konsekvens av en prosess over 2 år for å
planlegge et NAV kontor i Molde.
Ressurstjenesten har 25 ansatte. Kommunestyret har delegert
myndighet til tjenesten til å fatte vedtak i medhold av Lov om
sosiale tjenester kapitel 6. Det er det kapitelet i Sosialtjenesteloven som omhandler rusavhengige. Ressurstjeneste skal være
en utførerenhet for NAV som utfører tjenester på bakgrunn av
bestilling. Videre skal også tjenesten satse på interkommunalt
samarbeide og konkurrere i markedet om oppdrag.
Ressurstjenesten består av ulike tjenestene som arbeider med
mennesker med psykiske lidelser og atferdsproblematikk:

Kompetansesenteret er et forsterket lavterskeltiltak i hovedsak finansiert av NAV. NAV henviser brukere, bestiller avklaringer, veiledning, utprøving og arbeidstrening. Det er 4 ansatte
på Smia, som har 10 tiltaksplasser. Det drives lærverksted,
fjøsstell, renholdstjenester, vedproduksjon, møbelmontering
og flytting. Metodikken for rehabilitering bygger på tett oppfølging og dialog.

Fram arbeidstrening

Tidligere var navnet Grandfjæra arbeidstreningssenter. Etter
brannen i april flyttet senteret til Julsundveien 47 og fikk navnet Fram arbeidstrening. Senteret har 2 ansatte og målgruppen er personer med ulike psykiske lidelser. De fleste har

Tiltak mot barnefattigdom

Sosialtjenesten fikk i 2007 prosjektmidler fra Helsedirektoratet
for å lage et tilbud spesielt til barnefamilier med spesielle behov for oppfølging. I forbindelse med prosjektet er det etablert
en utlånspool for målgruppen. Det leies ut ski, skøyter, pc,
ulike spill og bil. Hensikten med opprettelse av utlånspoolen
var at barn av foreldre/enslige med liten inntekt, skulle få de
samme mulighetene som andre barn. Utlånspoolen har blitt
en suksess. Til prosjektet er det en ambulant miljøterapeut
som følger opp brukere i nærmiljøet.

Tiltakene for rusavhengige

Det er en godt utbygd tiltakskjede for rusavhengige i Molde.
Mange med en langvarig ruskarriere er nå i behandling, tiltak
eller ute i arbeid. Det har gitt et bedre liv for de rusavhengige
og en tryggere by for innbyggerne i kommunen. Bekymringen
er at det er en økning av ungdommer med rusrelaterte problemer. De miljøterapeutene som arbeider i Ressurstjenesten
spesielt i forhold til ungdom, har hittil i 2009 hatt kontakt med
ca 70 personer som har hatt behov for individuell oppfølging
med bakgrunn i psykososiale problemer med hovedvekt på
rusmiddelavhengighet.

MÅL

Bemanning

MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 10,0 %

6,0 %

Antall ansatte
Antall årsverk

ØKONOMI
God økonomistyring
2
4
6
- Avvik
i forhold til budsjett..................................................... 0,0 %
7

0,0%

MÅLEKORT

Innhold
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Smia kompetansesenter

tilstedeværelse på deltid. I forbindelse med flyttingen, ble det
i tilknytting til arbeidstreningssenteret opprettet et keramikkverksted som skal være et tilbud til alle brukerne. Samtidig
skal det holdes kurs og noe salg av produksjon.
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Økonomi: Enheten gikk i balanse i 2009. Ubenyttede tilskuddmidler for rusforebyggende tiltakt for unge (STYRK) ble ved
årsslutt ført på bundet driftsfond til bruk i 2010.
Sykefravær: Enheten hadde et samlet sykefravær i 2009 på

10,0 pst. Det meste av fraværet er ikke arbeidsrelatert. Enheten søker stadig og tilrettelegge og følge opp de ansatte som
har behov for det. Fokus på å redusere sykefraværet er et fast
tema i personalmøtene.

Medarbeidere: Tallet er fra 2008 og gjelder Sosialavdelingen
før den ble splittet opp i Sosialtjenesten NAV og Ressurstjenesten. Enheten ligger litt under kommunens målsetting på
4,6. Innhold i jobben, samarbeid og trivsel med kollegene,
samt medarbeidersamtale, har høyest resultat (5,0). Spørsmålet om man har mulighet til å jobbe selvstendig har høyest
skår (5,4). Lavest skår har overordnet ledelse på 3,6.
Målingen er fra 2008.
Brukere: (Har ingen måling, ny i 2009)

Framtidige utfordringer

Molde har en godt utbygd tiltakskjede for rusavhengige. Blant
annet har kommunen landets eneste polikliniske Minnesotatilbud. Tiltakskjeden har gitt gode resultater for målgruppen.
Mange rusavhengige er løftet ut av en kriminell løpebane og
over i ulike tiltak, behandling eller arbeid. Konsekvensen av
det er blant annet en tryggere by for den enkelte innbygger.
Det er i midlertidig en stor utfordring å holde denne tiltakskjeden ved like fordi den stort sett er finansiert av prosjektmidler
og tilskudd fra andre enn kommunen. Konsekvensene er mange midlertidige stillinger. Fra år til år er det usikkert hvor mye
prosjektmidler som blir gitt. Dette gjør langsiktig planlegging
vanskelig. Prosjektmidler og tilskudd til rustiltakene utgjør i
inneværende år ca. 6.mill. kroner.

En annen utfordring som er mangelen på behandlingsplasser
for rusavhengige. For å få behandlingsplass i institusjon, er
det en ventetid på 6 måneder, for kriseplass ca. 3 måneder.
Det innebærer en stor utfordring for den kommunale rusomsorgen og for å berge liv må det ofte kjøpes plasser i private
institusjoner.

HELSE OG SOSIAL
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MOLDE ASYLMOTTAK

Enhetsleder Frode Erlandsen

Tjenester og oppgaver

Asylmottaket er stasjonert i fire bygg, to på Hjelset og to i
sentrum. Mottaket har sin administrasjon ved ”Kolonien” på
Hjelset, men er også daglig betjent i Stuevollvegen 6. De andre
byggene er Fjordsyn på Hjelset og Moldelivegen 45 i sentrum.
Mottaket har til sammen 160 plasser. Det er sju ansatte. I
tillegg er tre stykker engasjert i egen barnepass ordning på
Hjelset og i Molde.
Driftsbudsjett for asylmottaket er utarbeidet i tråd med tilbud
og avtale med UDI, og drifta er tenkt gjennomført uten tilførsel
av kommunale midler.

HELSE OG SOSIAL

MÅLEKORT

VIRKELIG

MÅL

MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 6,2 %

6,0 %

ØKONOMI God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett.....................................................

0,0%

Hovedtall
Brutto driftsutgifter
Brutto driftsinntekter
Netto resultat

-

Regnskap 2009
16 488
-15 696
792

Budsjett 2009
10 080
-10 080
-

Balansert avviksforklaring

Økonomi: Merforbruket skyldes i hovedsak utgifter til beboermidler, penger til livsopphold for asylsøkerne i desember
som ikke blir refundert fra UDI før i mars 2010. For desember
utgjorde dette i størrelsesorden 0,7 mill. kroner.
Sykefravær: Enheten hadde et samlet sykefravær i 2009 på

Innhold

6,2 pst. Det er ikke foretatt konkrete tiltak mot den enkelte
som har vært syk da fraværet ikke har vært arbeidsrelatert.
Det246 er fokusert generelt på arbeidsmiljø, samt individuell tilret7
telegging
for å unngå arbeidsrelatert sykefravær.
10
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Bemanning
Antall ansatte
Antall årsverk
Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

2007

2008

2009

-

-

8
7,80

2007
-

2008
-

2009
0,3 %
1,6 %
4,3 %
6,2 %

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
-6 408
-63,6 %
7 492
5 616
-55,7 %
-7 492
-792
-

Medarbeidere: (Har ingen måling, ny enhet i 2009)
Brukere: (Har ingen måling, ny enhet i 2009)

Framtidige utfordringer

Det er et mål å samle barnehage/barnepass ordningen på
Hjelset når lokalene i Skogstua barnehage blir ledig første
kvartal 2010. En samling vil forenkle, rasjonalisere og høyne
det faglige nivået på driften.

PLEIE OG OMSORG
Ressursbruk per sengeplass i omsorgssenter
Renter og avdrag per sengeplass

Lønnsutgifter per sengeplass

Medisinsk forbruksmatriell per sengeplass

1 000
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Brukernærhet og lokal kjennskap er viktige element i tjenesteytingen. Pleie- og omsorgsområdet er inndelt i 6 geografiske
omsorgssentre: Glomstua, Kirkebakken, Bergmo, Røbekk,
Kleive, og Skåla. Hvert omsorgssenter har ansvar for alle
pleie- og omsorgstjenester. Dette omfatter sjukehjemsplasser, hjemmebaserte tjenester, dagsenter og botilbud.
Unntaket fra dette er Røbekk omsorgssenter som kun tilbyr
institusjonstjenester.
Fagseksjonen for pleie og omsorg er organisert som en del
av plan- og utviklingsavdelingen. Fagseksjonen har ansvar
for planlegging, kvalitetssikring og tilsyn med alle enheter
innen pleie og omsorg. Koordinering av oppgaver innenfor
fagområdet, saksbehandling på felles tjenester, utarbeidelse
av bestilling til enhetene og utvikling av fagområdet i tråd
med sentrale føringer og retningslinjer er også av fagseksjonens oppgaver. I forhold til enhetene skal fagseksjonen også
arbeide med overordnet planarbeid, være støttefunksjon i
forhold til fag, gjennomføre vederlagsberegning og drifte
fagsystemene.

Sykehjem

Totalt har kommunen 239 institusjonsplasser, hvorav 34 er for
korttidsopphold, 4 for rehabilitering og 36 plasser er spesielt
tilrettelagt for personer med demens. Resterende plasser er
ordinære langtidsplasser.
Glomstua omsorgssenter flyttet i september 2005 institusjonsdriften til Råkhaugen i påvente av at sjukehjemsdelen på
Glomstua ble ferdig renovert. Nye Glomstua planlegges klar
for innflytting innen 1. januar 2011 med 55 plasser.

Skåla
omsorgssenter

Kleive
omsorgssenter

Røbekk
omsorgssenter

Bergmo
omsorgssenter

Tjenester og oppgaver
Institusjon

Kjøkken

Glomstua (midlertidig tilholdssted Røbekk), Bergmo og Kleive.
Omsorgssentre har institusjonskjøkken. Kjøkkenene produserer mat til eget distrikt som inkluderer hjemmeboende.
I tillegg produserer Glomstua mat til Kirkebakken, Bergmo
produserer til Røbekk og Kleive produserer til Skåla omsorgssenter.

Vaskeri
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Glomstua
Råkhaugen
omsorgssenter

0

Kirkebakken
omsorgssenter
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Fire av omsorgssentrene har vaskeri som leverer tjenester til
omsorgssentrene og hjemmeboende i de ulike distriktene.

Hjemmebaserte tjenester

For å løse de lovpålagte oppgavene er kommunen forpliktet til
å sørge for flere tjenester. Følgende deltjenester tilbys i Molde
kommune:

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er et heldøgns tilbud til alle aldersgrupper
som trenger behandling og/ eller pleie og omsorg i hjemmet
både av fysisk og psykisk art. For best mulig å styrke brukerens deltagelse og egenomsorg, skal hjemmesykepleiens
tilbud også omfatte tiltak for nødvendig informasjon, støtte og
veiledning.

Nattpatrulje

Kommunenes heldøgnstilbud i hjemmebaserte tjenester er
ivaretatt ved at det er opprettet en egen nattpatrulje. Denne
er operativ mellom klokken 22.15 og 07.45 alle dager og er
administrativt lagt til Kirkebakken omsorgssenter. Arbeidsområdet er hele kommunen unntatt Sekken. Nattpatruljen har,
i tillegg til ordinær hjemmesykepleie, beredskapsfunksjon i
forhold til trygghetsalarmer.

105

Dagtilbud

Dagtilbudet innenfor pleie- og omsorgstjenesten har hvert sitt
omsorgssenter som geografisk utgangspunkt. Dagtilbudet har
som hovedmålsetting overfor brukergruppen å ta vare på arv
og kultur, aktivisering samt det sosiale fellesskapet.
Overfor den enkelte bruker har dagtilbudet som målsetting:
- å gi et målrettet tilbud ut i fra et individuelt kartlagt behov
- øke mestring av dagliglivets gjøremål.
- å skape trygghet og forutsigbarhet for den enkelte og
dennes pårørende.

Dagtilbud for eldre

Det driftes 60 dagplasser for eldre 5 dager i uken. I tillegg
driftes det 11 dagplasser for personer med demens 6 dager
i uken med utvidet åpningstid på hverdager. Brukerne tilbys
frokost, middag og kaffe (Råkhaugen også kveldsmat) mens
de er der.
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Dagtilbud for personer med demens

Dagtilbudet for personer med demens er et felles tilbud for
hele Molde kommune og organisatorisk tilknyttet Glomstua
omsorgssenter. Dagtilbudet er lokalisert til Råkhaugen. Grunnet store distanser og individuelle behov er det i tillegg opprettet plasser for personer med demens ved dagsentrene ved
Kleive omsorgssenter 2 dager per uke samt Skåla omsorgssenter 1 dag per uke.

Dagtilbud for personer med psykisk sykdom

Dagtilbudet innen psykisk helsearbeid som er organisert inn
under pleie- og omsorgstjenesten i Molde kommune er:
- Rosestua ved Kirkebakken omsorgssenter som driftes med
inntil 15 plasser per dag 5 dager i uka.
- Grønn Omsorg ved Skåla omsorgssenter som driftes med
5 plasser per dag 4 dager i uka.

Boliger

Omsorgsboliger:

Innhold

Omsorgsbolig er en fellesbetegnelse på boliger som er tilrettelagt for omfattende pleie og omsorg utenfor institusjon. En
2
4
omsorgsbolig
er beboers eget hjem og skal være fysisk tilret6
7
telagt
slik
at
beboer
etter behov skal kunne motta heldøgns
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pleie
og omsorg livet ut. Omsorgsboliger er primært tenkt
som
20 et tilbud for eldre, men også yngre med omfattende
behov for pleie- og omsorgstjenester kan ha behov for godt
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tilrettelagte boliger.
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Dette omfatter hjemmeboende tjenestemottakere med
personlige assistenter/døgnbemanning.

Hjelpemiddelforvaltning

Hjelpemiddelforvaltningen er organisatorisk lagt til Kirkebakken omsorgssenter, men har tilholdssted på Råkhaugen.
Tjenesten ivaretar det kommunale ansvaret for formidling,
reparasjon og montering av hjelpemidler.

Framtidige utfordringer

Pleie- og omsorgstjenesten vil i årene fremover stå foran flere
utfordringer og muligheter. Det er spesielt to Stortingsmeldinger som gir føringer for kommunens strategiske valg:
1. St.meld.nr. 25 ”Mestring , muligheter og mening”. Her
er det satt fokus på de nasjonale utfordringene, som også
Molde kommune vil måtte ta inn over seg.

•
•

•

•
•

Nye brukergrupper. Sterk vekst i yngre brukere med
nedsatt funksjonsevne og et større spekter av helsemessige og sosiale problemer.
Aldring. Behovsvekst som følge av et økende antall eldre,
krever etter hvert utbygging av kapasitet og økt kompetan
se på aldring, med spesielt fokus på demens og sammen
satte lidelser.
Knapphet på omsorgsytere. Som følge av endringer i
alderssammensetningen i befolkningen skjer det ingen
vesentlig økning i tilgangen på arbeidskraft og potensielle
frivillige omsorgsytere.
Medisinsk oppfølging. Det er behov for en bedre medisinsk
og tverrfaglig oppfølging av omsorgstjenestens hjemmetjenestemottakere og beboere i sykehjem og omsorgsboliger.
Aktiv omsorg. De fleste undersøkelser peker på dagligliv,
måltider, aktivitet, sosiale og kulturelle forhold som de
største svakhetene med dagens omsorgstilbud.

Pleie- og omsorgsenhetene, tiltak for funksjonshemmede og
helsetjenesten har i fellesskap utarbeidet en handlingsplan der
disse utfordringene er satt på dagsorden. I hovedtrekk dreier
dette seg om vridning av tjenesten med fokus på tjenestetilbudet i hjemmebasert omsorg, samt kompetanseheving og
nyrekruttering til tjenesten.

Samfunn og livskvalitet
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Pleie- og omsorgstjenesten drifter nå fem bofellesskap med
tilbud
til ulike brukergrupper:
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1. Kvam bofellesskap med 8 små boenheter innen psykiatri
ble
nedlagt i oktober 2009.
56
80
2. Bjønnan
bofellesskap med 2 beboere ble nedlagt i
oktober 2009.
3. Glomstua bofellesskap med 4 boenheter innen psykiatri.
4. Gotfred Liesplass har 3 bofellesskap med til sammen
15 boenheter.
5. Bergmo bofellesskap har 4 boenheter innen psykiatri.
6. Råkhaugen bofellesskap har 8 boenheter.
7. Tollero bofellesskap med 6 boenheter innen psykiatri ble
startet opp i januar 2009.
Hjemmetjenestene står for driften av bofellesskapene med
varierende bemanningstid. Glomstua bofellesskap er heldøgns bemannet.
Økonomi

Regnskapsprinsipper og regnskapsresultat ..................................... ................. 10
Driftregnskapet ........................................................................................................ 10
Investeringsregnskapet ........................... .............................................................. 10
Balansen ................................................................................................................... 10
Noter ..................................... .................................................................................... 10
Finansrapport ........................................................................................................... 10
Hovedtallsanalyse ................................................................................................... 10
Kommunene og norsk økonomi .............. .............................................................. 10

Innvesteringer

Investeringer alle avdelinger og resultatenheter ..................................... ......... 10

Generelle nøkkeltall (KoSTRA)

Behovsprofil ..................................... ........................................................................ 10
Sammenligning andre kommuner hovedtall ... .................................................... 10

106

Spesielt tilrettelagte tiltak i hjemmet

2. St.meld. nr. 47 som omhandler samhandlingsreformen, har
som hovedmål å gi rett behandling, på rett sted, til rett tid.
Hovedutfordringene er knyttet både til et pasientperspektiv
og et samfunnsøkonomisk perspektiv. Reformen har også et
stort fokus på forebyggende helsearbeid. Vurdert i forhold til
disse perspektivene bygger stortingsmeldingen på at bedre
samhandling bør være et av helse- og omsorgssektorens viktigste utviklingsområder fremover. Det vil være både utfordringer og muligheter for Molde kommune til å etablere tilbud og
tjenester i tråd med samhandlingsreformen.
Begge disse store nasjonale satsningsområdene vil prege
kommunens strategiske valg inne tjenesten i årene framover.
De må sees i sammenheng med kommunens økonomiske
situasjon og de utfordringer økonomiplanen for de neste fire
årene viser. Finansieringsmodellen som velges vil også være
av avgjørende betydning spesielt i forhold til
Samhandlingsreformen.

Demografisk utvikling av antall brukere i perioden 2010 - 2014
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80 - 89 år
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65 - 79 år

2013

2014

Framtidige fysiske utfordringer

Glomstua omsorgssenter vil være totalt renovert i løpet av
2010. I tillegg er renovering av siste del av Kirkebakken omsorgssenter samt utskifting av tak på Røbekk omsorgssenter
forutsatt igangsatt. De øvrige sentrene er av nyere dato, men
har etterslep på vedlikehold.
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Utfordringen fremover er gjennomføring av energiøkonomiserende tiltak og styrking av teknisk drift på omsorgssenterene.
Knappe budsjetter medfører at en må forutsette at ENØK
tiltakene gir gevinst nok til at driftstiltakene kan finansieres.
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Et delprosjekt i
Kvalitetskommuneprogrammet:

Tid per bruker per uke med og uten multidose
sett i forhold til antall med multidose

Innføring av multidose i hjemmetjenesten.

.

2.

Mål og måloppnåelse
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På sikt: elektronisk overføring av journalopplysninger
mellom helseinstitusjoner.

3.
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Resultatmål: ivaretar rettssikkerheten til den enkelte på en
bedre måte, pasientjournalene lagret på en sikrere måte og
bedre skjermet for innsyn, likebehandling uavhengig av hvor
du bor i kommunen, raskere svar på henvendelser, hjelpen
utføres av helsepersonell som kommuniserer med hverandre
gjennom fagprogrammet, pålagt statlig rapportering blir riktigere og mindre ressurskrevende, bedre kontroll med
disponering av ressurser for kommunens ledelse.

Ansatte

Innhold
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1. I hvilken grad mener du at brukeren opplever sikkerhet i
forbindelse med medisinhåndtering i hjemmesykepleien?
2. I hvilken grad opplever du at du har tilstrekkelig med tid til
medisinhåndtering i hjemmesykepleien?
3. I hvilken grad opplever du at det er god kvalitet i forbindelse
med medisinhåndtering i hjemmesykepleien?

Leger

Antall med multidose

Overordnet mål: tilrettelegging for sikker informasjonsutveksling mellom samarbeidende parter via informasjonsteknologi.
Ansatte skal foreta all dokumentasjon i fagprogrammet
GERICA, vedrørende brukere som mottar tjenester fra Molde
kommune.

Noen av spørsmålene som ble stilt i undersøkelsen:

Introduksjon
ordførerens kommentar
Politikerkart
Rådmannens kommentar
organisasjonskartet
Konsern kart
organisasjon

Med multidose

Innføring og bruk av fagprogrammet GERICA i pleie- og
omsorg, tiltak funksjonshemmede og helse.

En medarbeiderundersøkelse blant ansatte
og legene i hjemmetjenesten viser:

2
4
6
7
10
13
15

Uten multidose

30
Tid per bruker per uke

Overordnede mål ved innføring av multidose:
• riktig medisinhåndtering
• rett medisin til rett person til rett tid
• frigitte sykepleieressurser som vil føre til økt mulighet
for å ivareta livskvalitet til bruker
Dette vil også føre til økt kvalitet på sykepleierens arbeidsdag.
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Antall med multidose

Multidose innebærer at all medisin som bruker skal ha, pakkes direkte på apoteket, og er merket med navn, fødselsdato,
dato og klokkeslett for når medisinen skal tas, samt navn,
styrke og antall tabletter. Informasjonen kommer direkte fra
legen til apoteket.

Undersøkelse GERICA
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Konklusjon: Innføring av multidose fører til at alle
berørte parter merker en forbedring.

I hvilken grad opplever
du at pasientjournalen
til den enkelte er lagret
på en sikker måte og
skjermet for innsyn?
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Konklusjon: Innføring av GERICA fører til bedre kvalitet i

saksbehandling og dokumenthåndtering, samt økt trygghet
og dermed bedre arbeidsforhold for ansatte som skal gjøre
jobben.
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KOSTRA
Når det gjelder funksjonene i KOSTRA som er gjengitt i tabell
nedenfor, er disse i all hovedsak fordelt mellom omsorgssentrene og tiltak funksjonshemmede. Men det er, som tabellen
viser, også andre enheter som fører utgifter på disse funksjonene. Årsaken til at denne fordelingen presenteres er at
leseren skal være klar over hvor utgiftene oppstår i organisa-

sjonen når man studerer de følgende tabeller og diagrammer
i KOSTRA.
Det presiseres at dette er foreløpige KOSTRA-tall som ble
innrapportert per 15. februar. Endelige tall blir først publisert
juni 2010.

Personal- og
Pleie- og
Plan- og
organisasjons- omsorgssentrene
utviklingsavdelingen avdelingen
samlet
Aktivisering eldre og funksjonshemmede
-1 %
1%
51 %
Pleie, omsorg og hjelp i institusjon
2%
1%
87 %
Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet
4%
1%
54 %
Botilbud i institusjon
100 %

Tiltak
funksjonshemmede
48 %
10 %
41 %

Brann og
redning
-5 %

Kultur
6%

Sum
100 %
100 %
100 %
100 %

Netto driftsutgifter pleie og omsorg i pst. av kommunens
totale netto driftsutgifter
41

Indikatoren viser driftskostnadene til pleie og omsorg i prosent av kommunens totale driftskostnader og sier noe om
prioriteringen til kommunen.

40
39
38
36
35
34
33
32

= Molde

2006

2007

2008

2009

34,9
35,0
38,8

35,2
35,5
38,1

35,7
35,7
39,2

35,7
35,7
40,1

= Gj. snitt kommunegruppe 13

= Gj. snitt landet utenom Oslo

.
.
.
.

Brutto investeringsutgifter, pleie og omsorg per innbygger
Andel fravær av totalt antall årsverk
Lønnsutgifter per kommunalt årsverk ekskl. fravær, pleie og omsorg

.
.
Molde..
2007.

.
.
Molde.
2008.
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Molde kommune anvender mer av de totale driftskostnader
til pleie og omsorgsformål enn de kommunen sammenligner
seg med.

37

.
.
.
. Gj..snitt.. Gj..snitt. Gj..snitt
. Komm.. Komm.. Komm.. landet. landet. landet
Molde. grup..13. grup..13. grup..13. utenom.. utenom. utenom
2009.
2007.
2008.
2009. Oslo.-07. Oslo.-08. Oslo.-09

281
580
45
603
525
517
703
482
474
12,6
11,7
12,9
11,4
11,5
11,9
11,4
11,2
11,5
575 614 545 611 598 278 499 946 543 856 586 252 488 943 537 750 582 259
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Institusjon
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, per
kommunal plass
900

Indikatoren viser driftskostnadene til pleie og omsorg i kroner
og sier noe om kommunens prioritering.

800
700

Diagrammet viser at kommunen de siste årene har ligget
jevnt med de andre kommunene i utgiftsnivå per kommunal
institusjonsplass, men det ser ut til at kommunen har økt
mer enn andre kommuner i årene 2007 og 2008. Utviklingen
er derimot endret med en nedgang i 2009. Indikatoren viser
at Molde kommune ligger under kommunegruppe 13 og litt
i overkant av kommunene i landet forøvrig. Rådmannen er
i gang med en nærmere analyse av kostnadssiden innenfor
pleie- og omsorgsområdet.
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2006
668 438
681 248
685 324

= Molde

2007

2008

713 367
736 976
755 756

2009

787 798
816 051
842 182

= Gj. snitt kommunegruppe 13

810 677
856 515
825 093

= Gj. snitt landet utenom Oslo

.
.
.
.

.
.
Molde..
2007.

Prioritering
Netto driftsutgifter, institusjon per innbygger 80 år og over
Netto driftsutgifter per institusjonsplass
Plasser i institusjon i pst. av mottakere av pleie- og omsorgstjenester
Dekningsgrader
Plasser i institusjon i pst. av innbyggere 80 år over
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon
Andel plasser i skjermet enhet for aldersdemente
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering
Produktivitet/enhetskostnader kommunale institusjoner
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, per. kommunal plass
Lønnsutgifter per institusjonsplass i kommunale institusjoner
Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter

Innhold
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Nøkkeltall institusjoner eldre og funksjonshemmede
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Rådmannens kommentar
organisasjonskartet
Konsern kart
organisasjon
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Mål og måloppnåelse

.
.
Molde.
2008.

.
.
.
. Gj..snitt.. Gj..snitt. Gj..snitt
. Komm.. Komm.. Komm.. landet. landet. landet
Molde. grup..13. grup..13. grup..13. utenom.. utenom. utenom
2009.
2007.
2008.
2009. Oslo.-07. Oslo.-08. Oslo.-09

129 817 144 589 128 700 108 817 120 636 124 324 114 075 126 218 131 007
636 000 718 846 639 332 624 255 693 065 721 206 598 723 662 005 683 217
25,2
24,1
22,4
18,7
18,4
18,4
20,0
19,4
21,0
19,7
15,6
11,7
2,1

19,5
15,6
15,1
1,7

19,5
16,2
15,1
1,7

16,8
12,3
21,9
4,9

16,8
12,3
21,5
5,0

16,5
13,0
23,0
5,6

18,5
13,9
21,6
5,3

18,5
13,9
21,8
5,5

18,7
14,3
23,4
5,6

755 756 842 182 825 093 736 976 816 051 856 515 713 367 787 798 810 677
626 898 703 745 726 972 597 555 668 422 682 474 599 370 659 684 582 716
12,5
11,9
13,2
14,4
13,9
14,0
14,5
14,1
14,2

Hjemmetjenester
Molde kommune ...................................................................................................... 10
Kommunale foretak ................................................................................................. 10
Kommunale aksjeselskap .............................. ........................................................ 10
Interkommunale selskap ........................................................................................ 10
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Korrigerte
brutto driftsutgifter per mottaker av kjernetjenester
24
til hjemmeboende
(i kroner)
28
Samfunn og livskvalitet

Kommunebarometer..................................... ........................................................... 10
Miljørapport..................................... ......................................................................... 10
Beredskap..................................... ............................................................................ 10

Kommunens styringsredskap

195
35

Indikatoren viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger ved
egen tjenesteproduksjon korrigert for dobbeltføringer som
skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp med videre per
hjemmetjenestebruker. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved den aktuelle tjenesten.
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Rettesnora - kommunens kvalitetsstyringssytem ..................................... ........ 10
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Likestilling ................................................................................................................. 10
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Hovedverneombud .................................................................................................. 10
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Sykefravær ..................................... .......................................................................... 10
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180
56
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Driftregnskapet ........................................................................................................ 10
Investeringsregnskapet ........................... .............................................................. 10
Balansen ................................................................................................................... 10
Noter ..................................... .................................................................................... 10
Finansrapport ........................................................................................................... 10
Hovedtallsanalyse ................................................................................................... 10
Kommunene og norsk økonomi .............. .............................................................. 10

Innvesteringer

80

Investeringer alle avdelinger og resultatenheter ..................................... ......... 10

Generelle nøkkeltall (KoSTRA)

170

Behovsprofil ..................................... ........................................................................ 10
Sammenligning andre kommuner hovedtall ... .................................................... 10

165

110

160
155
150
145

= Molde

2007

2008

2009

160 431
165 157
167 294

174 327
179 399
189 282

172 746
173 961
190 058

= Gj. snitt kommunegruppe 13

= Gj. snitt landet utenom Oslo

Nøkkeltall hjemmetjeneste
							 Gj. snitt 	 Gj. snitt Gj. snitt
				 Komm. Komm. Komm.
landet
landet landet
Molde 	 Molde
Molde grup. 13 grup. 13 grup. 13 utenom 	 utenom utenom
2007
2008
2009
2007
2008
2009 Oslo -07 Oslo -08 Oslo -09

Mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende, per 1.000 innbygger 80 år og over
303
312
293
332
336
339
348
350
353
Produktivitet/enhetskostnader for hjemmetjenester									
Korrigerte brutto driftsutg per mottaker av kjernetjenester til hjemmeboende (i kr) 167 294 189 282 190 058 165 157 179 399 173 961 160 431 174 327 172 746
Lønnsutgifter per mottaker av kjernetjenester til hjemmeboende (i kr)
159 003 179 238 179 176 153 029 167 377 162 622 148 189 161 681 160 952
Brukerbetaling, praktisk bistand, i pst av korrigerte brutto driftsutgift
0,9
0,7
0,7
1,4
1,2
1,3
1,6
1,4
1,4
Andel hjemmeboere med høy timeinnsats
5,4
6,7
8,9
5,5
5,6
5,9
5,5
5,8
6,6
Andel hjemmeboende som mottar kjernetjenester, 67 år og over,
med omfattende bistandsbehov
4,8
4,1
10,0
9,7
10,0
10,0

Andre nøkeltall
Nøkkeltall for pleie og omsorg samlet
2009
1 239
368/236
1,0
4,4
909/488
42 230
465
9 075/32
60
188
77
10
2 510
2 671
4 270/1 320
6
239
96,4
658
116
78
24
1 233 600
108

PLEIE OG OMSORG

Nøkkelinformasjon
2006
2007
2008
Antall innbyggere 80+
1 210
1 215
1 228
Antall brukere av hjemmehjelp totalt/ 80+
304/196
308/204
277/183
Gjennomsnitt tildelte timer hjemmehjelp/ uke
0,9
1,1
1,0
Gjennomsnitt tildelte timer hjemmesykepleie/ uke
3,8
3,9
3,9
Antall brukere av hjemmesykepleie totalt/ 80+
546/292
628/338
626/368
Matombringing antall porsjoner per år
47 996
44 672
45 531
Antall brukere trygghetsalarm
431
456
449
Timer tildelt omsorgslønn/antall mottakere
7 580/35
7 775/34
8 708/35
Dagplasser per dag
55
55
46
Antall omsorgsboliger
176
178
194
Antall omsorgsboliger med utpekingsrett
(Molde Utleieboliger og MOBO)				
Antall trygdeboliger (66) og andre boliger (11)
med utpekingsrett				
Mottakere av ressurskrevende tjenester
7
9
12
Hjelpemiddelforvaltning - utførte serviceoppdrag
2 687
ca. 2 600
ca. 2 300
Utlånte hjelpemidler fra kommunens lager
1 497
1 667
1 962
Utlån/innlevering fra hjelpemiddelsentralen
3 444/1 307
3 200/1 187
3 464/1 436
Antall sykehjem
6
6
6
Antall sykehjemsplasser
239
239
239
Enerom i pst.
96,7
96,4
96,4
Vedtak korttidsopphold
574
628
456
Mottatte søknader fast plass i sykehjem
118
116
118
Vedtak faste plasser i sykehjem
81
80
90
Antall avslag sykehjemsplass
18
33
17
Kostnader for utskrivingsklare pasienter i sykehus
1 252 800
635 200
804 800
Meldinger om utskrivingsklare pasienter i sykehus
87
85
122
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GLOMSTUA
OMSORGSSENTER
MÅLEKORT

VIRKELIG

BRUKERE Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet ...................................................................
4,5
MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 11,9 %
- Medarbeidertilfredshet.........................................................
4,2
ØKONOMI God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett..................................................... -3,6 %

Regnskap 2009
74 739
-13 802
60 936

MÅL
4,7
6,0 %
4,6
0,0%

Budsjett 2009
72 412
-13 590
58 822

Balansert avviksforklaring

Økonomi: Merforbruk 2009 skyldes avvik på lønn med netto

2,0 mill. kroner spesielt på sjukeheim. I ettertid er det avdekket manglende kompensasjon av lønnsøkning på tarifftillegg
år 2008 foreløpig beregnet til 0,3 mill. kroner. Merforbruket
ville blitt redusert dersom budsjettrammen for 2009 var blitt
korrigert for manglende kompensasjon. Det er også betalt ut
sluttpakke til en medarbeider med 0,3 mill. kroner som ikke er
kompensert i enhetens ramme.
Drift av kjøkken fikk merforbruk på innkjøp og salg av mat.
Kvam bofellesskap sitt merforbruk har sammenheng med
forsinket utflytting av brukere før bofellesskapet ble nedlagt.
Merforbruket reduseres noe ved positive avvik på varekjøp og
økt 2oppholdsbetaling. Merforbruket er fortsatt høyt, men det er
4
likevel
en klar forbedring fra fjorårets resultat. Sykefraværet er
6
7
10
blitt13 redusert på sjukeheimen, men gir fortsatt høye lønnskost15
nader. Det har vært begrenset bruk av vikar ved sykdom der
det20er faglig forsvarlig.

Innhold
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24

Kommunens visjon ..................................... ............................................................. 10
Satninsgsområde sentrumsutvikling ..... .............................................................. 10
Satsningsområde ungdom ......................... ........................................................... 10
Evaluering av overordnede mål .................. .......................................................... 10
Innbyggerundersøkelse (omdømmebygging)..................................... ................ 10

Samfunn og livskvalitet

Sykefravær:
Det er langtidsfraværet på 8,6 pst. som er enhe28
Kommunebarometer..................................... ........................................................... 10
Miljørapport..................................... ......................................................................... 10
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Kommunens styringsredskap
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Risikoanalyse ..................................... ...................................................................... 10

tens største utfordring. Enheten har hatt en del ansatte som er
35
langtidssykemeldt
hvor diagnosen ikke er jobbrelatert, men en
har også de som sliter med slitasjeskader på grunn av mange
år i37tungt arbeid.
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Kortsiktig
mål er å aktivt jobbe tett opp mot de som er syke56
80
meldt.
En ønsker å være aktive tidlig i fasen, for så raskt som
mulig kunne veilede arbeidstaker og tilrettelegge. Enhetens
langsiktige mål ligger i å ha fokus på de elementer som er med
på å tilrettelegge for å forhindre slitasje. Vi har kurs i forflytning
og Løft (løsningsfokusert tilnærming).
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Bemanning

2007

2008

2009

Antall ansatte
Antall årsverk

148
99,37

140
98,98

140
104,26

2007
1,3 %
1,8 %
9,4 %
12,5 %

2008
1,5 %
2,1 %
10,9 %
14,5 %

2009
1,3 %
2,0 %
8,6 %
11,9 %

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
-2 326
-3,2 %
74 463
69 232
72 033
212
-1,6 %
-14 560
-14 240
-13 055
-2 114
-3,6 %
59 903
54 992
58 978

Tiltak som er gjennomført i 2009 er fokus på forflyttning, tidlig
intervenering i sykefraværsarbeidet samt aktivt arbeid med
holdninger. I 2010 planlegges det Løft kurs, nye forflytningskurs
og å ha fravær som et tema gjennom hele året.

Medarbeidere: Snittet ligger noe under målsettingen. Ved sju-

keheimen er resultatet 4,1. Samarbeid og trivsel med kollegene
skårer høyest (5,0) og systemer for lønns- og arbeidstidsordninger lavest (3,3).
I hjemmetjenesten vest er resultatet 4,3. Her er det også
samarbeid og trivsel med kollegene som skårer høyest (5,3), og
systemer for lønns- og arbeidstidsordninger lavest (3,2).
Målingen er fra 2008.

Brukere: Snittet viser et resultat litt under målet for kommu-

nen. Dimensjonen som oppnår høyest resultat er respektfull
behandling. Enkeltspørsmålet som får høyest skår, gjelder
planlagt samtale med pleiepersonalet som man opplevde som
nyttig.
Dimensjonen ”resultat for brukerne” skårer lavest, og her er
det aktivitetstilbudet på sykehjemmet de pårørende er minst
fornøyde med.
Målingen er fra 2008 og det er pårørende som har svart.

KIRKEBAKKEN
OMSORGSSENTER
MÅLEKORT

VIRKELIG

BRUKERE Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet ...................................................................
4,1
MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 14,9 %
- Medarbeidertilfredshet.........................................................
4,4
ØKONOMI God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett..................................................... -5,1 %

Hovedtall
Brutto driftsutgifter
Brutto driftsinntekter
Netto resultat

Regnskap 2009
73 455
-12 841
60 613

Distriktsleder Siri Haukaas

MÅL
4,7
6,0 %
4,6
0,0%

Budsjett 2009
69 444
-11 768
57 676

Bemanning

2007

2008

2009

Antall ansatte
Antall årsverk

123
95,14

127
99,24

130
100,76

2007
1,3 %
1,2 %
8,5 %
11,0 %

2008
1,1 %
1,5 %
10,7 %
13,3 %

2009
1,2 %
1,4 %
12,3 %
14,9 %

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
-4 011
-5,8 %
67 728
62 909
70 148
1 073
-9,1 %
-13 367
-12 648
-11 877
-2 937
-5,1 %
54 361
50 261
58 271

Økonomi: Merforbruk 2009 skyldes avvik på lønn med netto

2,3 mill. kroner spesielt på sjukeheim og hjemmetjeneste.
Dagavdeling, bofellesskap, rosestua og vaskeriet drives i
balanse eller bidrar med positive avvik. I ettertid er det avdekket manglende kompensasjon av lønnsøkning på tarifftillegg
år 2008, foreløpig beregnet til 0,7 mill. kroner. Merforbruket
ville blitt redusert dersom budsjettrammen for 2009 var blitt
korrigert for manglende kompensasjon.
Avvik på lønn skyldes sykefravær og økt press på tjenesteyting. I perioder har det vært behov for å leie inn ekstra ressurser. Det er merforbruk på kjøp av varer og tjenester med 0,5
mill. kroner der spesielt strøm og reparasjon av heis har gitt
avvik. På oppholdsbetaling er det inntektsført mindre en budsjettert og deler av dette skyldes en beboer som ikke har tjent
opp pensjonsrettigheter. Merforbruket er forsøkt redusert ved
å begrense innleie av vikarer. Det er innført tiltak for strømsparing og innkjøpsstopp på alt som ikke er pasientrelatert.

Sykefravær: Enhetens sjukefravær i 2009 var på 14,9 pst.
Mesteparten er langtidsfravær 12,3 pst. Noe av fraværet er
arbeidsrelatert i form av slitasje spesielt på skuldre, nakke og
rygg. Enheten har ikke satt seg noe kortsiktig mål, men har
startet opp prosjektarbeid for i løpet av 2012 å ha en stabil
nærværsprosent på 92,0 pst. Det er gjennomført flere ulike
tiltak i 2009 der i blant arbeidsplassvurderinger tilpasset den
enkelte som er sykmeldt via Astero. Enheten følger IA avtalen
slik som den er satt opp og har hyppige samtaler med ansatte
som er borte fra jobb. Det er foretatt en gjennomgang av
forflytningsutstyr for å sikre at disse er i driftsmessig god

stand og det er blitt søkt om tilretteleggingstilskudd der det er
aktuelt. Prosjektarbeidet er i startfase og dette arbeidet vil få
hovedfokus med tanke på å få en stabil nærværsprosent.

Medarbeidere: Snittet ligger litt under målsettingen. Ved
sjukeheimen er resultatet 4,4. Samarbeid og trivsel med kollegene skårer høyest (5,1) og systemer for lønns- og arbeidstidsordninger lavest (3,5). Helhetsvurdering 4,5.
I hjemmetjenesten sentrum er resultatet 4,4. Her er det også
samarbeid og trivsel med kollegene som skårer høyest (5,0),
og fysiske arbeidsforhold får lavest resultat (3,6) der spørsmålet om man er fornøyd med arbeidslokalene skårer lavest
(2,9).
Målingen er fra 2008.

PLEIE OG OMSORG

Balansert avviksforklaring

Brukere: Resultatet ligger noe lavere enn målsettingen.
Dimensjonen ”respektfull behandling” oppnår høyest resultat.
Pårørendes opplevelse av at taushetsplikten blir overholdt, er
det spørsmålet som oppnår høyeste resultat. ”Resultat for
brukerne” og ”brukermedvirkning” har lavest skår, og det er
lavest skår med spørsmålene om brukers individuelle plan har
blitt utarbeidet i samarbeid med beboer eller pårørende.
Målingen er fra 2008 og det er pårørende som har svart.
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RÅKHAUGEN
OMSORGSSENTER
MÅLEKORT

VIRKELIG

ØKONOMI God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett..................................................... 7,2 %

114

Regnskap 2009
8 204
-1 088
7 116

MÅL
0,0%

Budsjett 2009
7 641
-1 004
6 637

Balansert avviksforklaring

Økonomi: Drift av institusjonslokalene på Råkhaugen fikk
ett merforbruk på 0,4 mill. kroner. Uforutsette utgifter til
reparasjon tekniske anlegg som heis og automatikkdører samt
merforbruk på strøm har ført til avviket. Dagsenter, hjelpemiddelforvaltning og bofellesskap fikk alle mindre avvik på
lønnsutgifter. Det er i ettertid avdekket manglende kompensasjon av lønnsøkning på tarifftillegg år 2008 beregnet til 0,3
mill. kroner Budsjettrammen for 2009 er ikke justert for dette
avviket.
Sykefravær: Ansatte på Råkhaugen er formelt organisert
under Glomstua, Kirkebakken og Bergmo omsorgssenter. Det
vises derfor til disse enhetenes avviksforklaringer på sykefravær.
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Molde kommune ...................................................................................................... 10
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Generelle nøkkeltall (KoSTRA)

Behovsprofil ..................................... ........................................................................ 10
Sammenligning andre kommuner hovedtall ... .................................................... 10

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
-563
-7,4 %
7 132
4 259
7 725
84
-8,4 %
-1 141
-1 285
-1 504
-479
-7,2 %
5 991
2 974
6 221

Medarbeidere: Ansatte på Råkhaugen er formelt organisert
under Glomstua, Kirkebakken og Bergmo omsorgssenter. Det
vises derfor til disse enhetenes avviksforklaringer på medarbeidere.
Brukere: Ansatte på Råkhaugen er formelt organisert under
Glomstua, Kirkebakken og Bergmo omsorgssenter. Det vises
derfor til disse enhetenes avviksforklaringer på brukere.

BERGMO OMSORGSSENTER
MÅLEKORT

VIRKELIG

MÅL

BRUKERE Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet ...................................................................
4,2
MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 11,8 %
- Medarbeidertilfredshet.........................................................
4,4
ØKONOMI God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett..................................................... -1,6 %

0,0 %

Hovedtall
Brutto driftsutgifter
Brutto driftsinntekter
Netto resultat

Budsjett 2009
66 448
-11 949
54 499

Regnskap 2009
67 547
-12 173
55 374

4,7
6,0 %
4,6

Økonomi: Merforbruk 2009 skyldes spesielt merforbruk på
lønn med netto 0,9 mill. kroner hos hjemmetjenesten. I ettertid er det avdekket manglende kompensasjon av lønnsøkning
på tariff-tillegg år 2008 foreløpig beregnet til 0,9 mill. kroner
Merforbruket ville blitt endret til et lite mindreforbruk dersom
budsjettrammen for 2009 var blitt korrigert for manglende
kompensasjon.
Kjøkken har et merforbruk på 0,5 mill. kroner på kjøp av matvarer og leietransport, avviket dekkes av økt oppholdsbetaling
som har et positivt avvik på 0,7 mill. kroner. De områdene har
mindre positive eller negative avvik.
Sykefravær: I 2009 har sykefraværet gått ned 2,0 pst. poeng
fra 2008, men er fortsatt høyt på 11,8 pst. Fraværet skyldes i
stor grad langtidsfravær og er kombinasjon av arbeidsrelatert
og ikke arbeidsrelatert. Målsetting for fravær 8,0 pst.Tiltak
som er i verksatt og skal ha videre fokus er LØFT-opplæring,
tilrettelegging i form av turnus og fordeling av belastninger.
God oppfølging av sykemeldte i samhandling med NAV og
personalavdelingen samt oppretting av eget AMU.

Bemanning

2007

2008

2009

Antall ansatte
Antall årsverk

100
74,24

114
87,17

112
88,4

2007
1,4 %
1,8 %
11,7 %
14,9 %

2008
1,5 %
2,6 %
9,6 %
13,7 %

2009
1,2 %
2,3 %
8,3 %
11,8 %

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
-1 099
-1,7 %
58 743
53 185
66 282
224
-1,9 %
-10 987
-9 929
-12 583
-875
-1,6 %
47 756
43 256
53 699

Medarbeidere: Snittet ligger litt under målsettingen. Ved
sjukeheimen er resultatet 4,4. Samarbeid og trivsel med
kollegene og medarbeidersamtale skårer høyest (begge 5,1).
Fysiske arbeidsforhold, overordnet ledelse og systemer for
lønns- og arbeidstidsordninger skårer lavest (alle 3,7). Spørsmålet om fornøydhet med lønnen i forhold til jobben man gjør,
har lavest skår (3).
I hjemmetjenesten øst er resultatet 4,3. Her er det også
samarbeid og trivsel med kollegene som skårer høyest (5,1),
deretter innhold i jobben (5,0). Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger skårer lavest (3,6), der spørsmålet om fornøydhet med lønnen i forhold til jobben man gjør, har lavest skår
(3,2). Helhetsvurdering 4,3.
Målingen er fra 2008.

PLEIE OG OMSORG

Balansert avviksforklaring

Distriktsleder Hilde Oppigård

Brukere: Resultatet ligger noe lavere enn kommunens målsetting. Dimensjonen som oppnår høyest resultat er respektfull behandling. Pårørendes opplevelse av at taushetsplikten
blir overholdt, er det spørsmålet som oppnår høyeste resultat.
”Resultat for brukerne” har lavest resultat, og pårørende er
minst fornøyde med aktivitetstilbudet på sykehjemmet. Det
finnes ingen svar vedrørende individuell plan.
Målingen er fra 2008 og det er pårørende som har svart.
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RØBEKK OMSORGSSENTER

PLEIE OG OMSORG

MÅLEKORT

VIRKELIG

MÅL

BRUKERE Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet ...................................................................
5,1
MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 12,4 %
- Medarbeidertilfredshet.........................................................
4,5
ØKONOMI God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett..................................................... -2,4 %

0,0 %

Hovedtall
Brutto driftsutgifter
Brutto driftsinntekter
Netto resultat

Budsjett 2009
23 459
-4 878
18 581

Regnskap 2009
24 845
-5 821
19 024

4,7
6,0 %
4,6

Balansert avviksforklaring

Økonomi: Merforbruket 2009 skyldes avvik på lønnsutgifter

på sjukeheimen med netto 0,5 mill. kroner. I ettertid er det
avdekket manglende kompensasjon av lønnsøkning på tarifftillegg år 2008 foreløpig beregnet til 0,3 mill. kroner. Merforbruket ville blitt redusert dersom budsjettrammen for 2009
var blitt korrigert for manglende kompensasjon.
I tillegg er det merforbruk på kjøp av varer og tjenester der
spesielt strøm, medisinsk forbruksmateriell og kommunale
gebyrer har store avvik. Sjukheimen har i 2009 hatt en beboer
som ikke har tjent opp pensjonsrettigheter og har dermed gitt
redusert oppholdsbetaling. Til tross for dette er det et positivt
avvik på oppholdsbetaling som bidrar til at det totale merforbruket ikke blir større.

Sykefravær:
Sykefraværet i 2009 var 12,4 pst., derav 10,7 pst.
2
Introduksjon
ordførerens kommentar
Politikerkart
Rådmannens kommentar
organisasjonskartet
Konsern kart
organisasjon

Innhold

4
6
i langtidsfravær
som i liten grad er arbeidsrelatert. Sykefravæ7
10
ret 1315har økt fra 7,6 pst. i 2006, og målet vårt er å komme ned
på 10,0 pst. i 2010. Gjennomsnittsalderen er høy, så det å
20
legge
til rette for gode seniortiltak blir viktig. En har også stort
fokus
på kompetanseheving, ansvarliggjøring og stor grad av
24
åpenhet
i arbeidsmiljøet.
28
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Molde kommune ...................................................................................................... 10
Kommunale foretak ................................................................................................. 10
Kommunale aksjeselskap .............................. ........................................................ 10
Interkommunale selskap ........................................................................................ 10
Molde kommunale pensjonskasse.............. ......................................................... 10

Mål og måloppnåelse

Kommunens visjon ..................................... ............................................................. 10
Satninsgsområde sentrumsutvikling ..... .............................................................. 10
Satsningsområde ungdom ......................... ........................................................... 10
Evaluering av overordnede mål .................. .......................................................... 10
Innbyggerundersøkelse (omdømmebygging)..................................... ................ 10

Samfunn og livskvalitet

Kommunebarometer..................................... ........................................................... 10
Miljørapport..................................... ......................................................................... 10
Beredskap..................................... ............................................................................ 10

Kommunens styringsredskap

Årshjulet ..................................... .............................................................................. 10
Rettesnora - kommunens kvalitetsstyringssytem ..................................... ........ 10
Balansert målstyring (BMS) ....................... ........................................................... 10
Kvalitetsdokumentasjon ............................... ......................................................... 10
Avvik og tiltaksrapportering ....................... ........................................................... 10
Risikoanalyse ..................................... ...................................................................... 10

35

Medarbeider

37

Økonomi

56
80

Innvesteringer

Kompetanseutvikling ............... ............................................................................... 10
Medarbeiderundersøkelsen ..................... ............................................................ 10
Likestilling ................................................................................................................. 10
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ............... ............................................................ 10
Hovedverneombud .................................................................................................. 10
Tillitsvalgte ..................................... .......................................................................... 10
Seniorpolitikk ..................................... ...................................................................... 10
Sykefravær ..................................... .......................................................................... 10
Kvalitetskommuneprosjekt ...................... .............................................................. 10
Regnskapsprinsipper og regnskapsresultat ..................................... ................. 10
Driftregnskapet ........................................................................................................ 10
Investeringsregnskapet ........................... .............................................................. 10
Balansen ................................................................................................................... 10
Noter ..................................... .................................................................................... 10
Finansrapport ........................................................................................................... 10
Hovedtallsanalyse ................................................................................................... 10
Kommunene og norsk økonomi .............. .............................................................. 10
Investeringer alle avdelinger og resultatenheter ..................................... ......... 10

Generelle nøkkeltall (KoSTRA)

Behovsprofil ..................................... ........................................................................ 10
Sammenligning andre kommuner hovedtall ... .................................................... 10

Distriktsleder Kristin Eidem

Bemanning

2007

2008

2009

Antall ansatte
Antall årsverk

40
30,17

38
29,02

55
33,95

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

2007
0,7 %
1,0 %
7,1 %
8,8 %

2008
1,0 %
0,5 %
8,6 %
10,1 %

2009
0,7 %
1,1 %
10,7 %
12,4 %

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
-1 386
-5,9 %
22 878
21 519
24 442
943
-19,3 %
-5 114
-4 719
-6 243
-442
-2,4 %
17 764
16 800
18 199

Medarbeidere: Tilfredsheten ligger tett opp til målsettingen.
Høye skår oppnås på samarbeid og trivsel med kollegene
(5,3), stolthet over egen arbeidsplass (5,1) og medarbeidersamtale (5,0). Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger
skårer lavest (3,4), der spørsmålet om fornøydhet med lønnen
i forhold til jobben man gjør, har lavest skår (3,2). Målingen er
fra 2008.
Brukere: Snittet viser et resultat som er mye høyere enn
målet. ”Respektfull behandling, ”Tilgjengelighet” og ”Generelt” er dimensjoner som har høyeste resultat. Pårørendes
opplevelse at beboer trives sammen med personalet, har
trygghet for at taushetsplikten overholdes, samt har mulighet til å snakke med pleiepersonalet, får alle nesten toppskår.
”Brukermedvirkning” har lavest resultat, med lavest skår på
det som vedrører utarbeidelse av individuell plan.
Målingen er fra 2008 og det er pårørende som har svart.

KLEIVE OMSORGSSENTER
MÅLEKORT

VIRKELIG

BRUKERE Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet ...................................................................
4,5
MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 14,8 %
- Medarbeidertilfredshet.........................................................
4,4
ØKONOMI God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett..................................................... -4,1 %

Hovedtall
Brutto driftsutgifter
Brutto driftsinntekter
Netto resultat

Regnskap 2009
37 319
-6 558
30 760

MÅL
4,7
6,0 %
4,6
0,0 %

Budsjett 2009
35 694
-6 146
29 548

Distriktsleder Tanja Thalen

Bemanning

2007

2008

2009

Antall ansatte
Antall årsverk

73
48,18

70
46,67

77
51

2007
1,1 %
1,0 %
11,6 %
13,7 %

2008
0,5 %
1,3 %
8,0 %
9,8 %

2009
1,2 %
1,1 %
12,5 %
14,8 %

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
-1 625
-4,6 %
33 460
31 708
34 817
412
-6,7 %
-6 053
-5 642
-5 870
-1 213
-4,1 %
27 407
26 066
28 947

Medarbeidere: Snittet ligger litt under målsettingen. Ved
sjukeheimen er resultatet 4,5. Samarbeid og trivsel med kollegene har høyest skår (5,3) tett fulgt av nærmeste leder og
stolthet over egen arbeidsplass som begge skårer 5,0. Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger skårer lavest (3,5),
der spørsmålet om fornøydhet med lønnen i forhold til jobben
man gjør, har lavest skår (3,1). Nest lavest ligger overordnet
ledelse (3,7) og deretter faglig og personlig utvikling (3,9).
I hjemmetjenesten Kleive er resultatet 4,3. Her er det også
samarbeid og trivsel med kollegene som skårer høyest (5,2),
deretter innhold i jobben (5,0). Overordnet ledelse skårer
lavest (3,4), tett fulgt av fysiske arbeidsforhold og systemer
for lønns- og arbeidstidsordninger (begge 3,6).
Målingen er fra 2008.

Sykefravær: Samlet sykefravær for 2009 ble på 14,8 pst. I
begynnelsen av 2009 var hjemmetjenesten som hadde høyest fravær, helt opp i 30,0 pst., blant annet på grunn av mange
graviditeter. På slutten av året ble sykehjemmet avdelingen
med høyest fravær. Noe av fraværet er arbeidsrelatert i form
av belastningsskader. Målet for enheten i 2009 var å ha lavest
mulig fravær, men dessverre ble det et høyt fravær i 2009.
Realistisk mål for 2010 er å redusere sykefraværet til 8,0 - 9,0
pst. Snakke om problematikken, legge arbeidsforhold til rette
gjennom forebygging, kjøpe inn nødvendige hjelpemidler og
ha fokus på nærværsfaktorer. Ha sosiale aktiviteter utenom
arbeid og feire de små tingene i hverdagen.

Brukere: Snittet viser et resultat litt under målet for kommunen. Dimensjonen som oppnår høyest resultat er respektfull
behandling. Pårørendes opplevelse av at taushetsplikten blir
overholdt, er det spørsmålet som oppnår høyeste resultat.
”Resultat for brukerne” skårer lavest, med opplevelsen av
muligheten for å komme ut og få andre opplevelser / turer
som svakest resultat. Det finnes ingen svar vedrørende individuell plan.

Økonomi: Merforbruk 2009 skyldes avvik på lønn med netto
1,2 mill. kroner på sjukeheim og hjemmetjeneste. I ettertid
er det avdekket manglende kompensasjon av lønnsøkning
på tariff-tillegg år 2008 foreløpig beregnet til 0,5 mill. kroner.
Merforbruket ville blitt redusert dersom budsjettrammen for
2009 var blitt korrigert for manglende kompensasjon.
Avvik på lønn skyldes sykefravær og økt press på tjenesteyting. I perioder har det vært behov for å leie inn ekstra ressurser. Det er også avvik på kjøp av matvarer og strøm, men
dette kompenseres ved økt oppholdsbetaling. Merforbruket
er forsøkt redusert ved å begrense innleie av vikarer samt fokusere på å redusere fravær. Det har også vært begrensninger
i innkjøp av varer og tjenester.

PLEIE OG OMSORG

Balansert avviksforklaring

Målingen er fra 2008 og det er pårørende som har svart.
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SKÅLA OMSORGSSENTER
MÅLEKORT

VIRKELIG

BRUKERE Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet ...................................................................
5,9
MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 7,6 %
- Medarbeidertilfredshet.........................................................
4,7
ØKONOMI God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett..................................................... -3,1 %

PLEIE OG OMSORG

Hovedtall
Brutto driftsutgifter
Brutto driftsinntekter
Netto resultat

Regnskap 2009
22 870
-2 595
20 275

MÅL
4,7
6,0 %
4,6
0,0%

Budsjett 2009
22 304
-2 636
19 668

Balansert avviksforklaring

Økonomi: Merforbruk 2009 skyldes avvik på lønn med netto
0,6 mill. kroner på sjukeheim. I ettertid er det avdekket manglende kompensasjon av lønnsøkning på tariff-tillegg år 2008
foreløpig beregnet til 0,2 mill. kroner. I tillegg er det avvik på
ressurskrevende tjeneste med 0,1 mill. kroner som ikke er
kompensert i ramme. Merforbruket ville blitt redusert dersom
budsjettrammen for 2009 var blitt korrigert for manglende
kompensasjon. Avvik på lønn skyldes sykefravær og økt
press på tjenesteyting. Merforbruket er forsøkt redusert ved
å begrense innleie av vikarer og stopp i kurs og videreutdanning av ansatte. Det er innført begrensninger i innkjøp av varer
og tjenester som ikke er nødvendig for å holde driften i gang.
Det er avvik på kjøp av strøm, men det kompenseres ved økt
oppholdsbetaling.
2
4

Introduksjon
ordførerens kommentar
Politikerkart
Rådmannens kommentar
organisasjonskartet
Konsern kart
organisasjon

Innhold

6
7
Sykefravær:
Skåla omsorgssenter endte opp med et sykefra10

vær på 7,6 pst. i 2009. Det er en økning på 1,8 pst. fra 2008.
Økningen
kom i stor grad fra august og ut året, og er mest
20
relatert til langtidsfravær. Fordeling på alder og stillingsstør24 er ganske jevn. Enheten har i flere år hatt nedgang på
relse
28
sykefravær,
og har hatt som mål å holde seg under 6,0 pst. I
2009 klarte en ikke å nå dette målet. Samtidig ser en at det
35
er en mindre økning som er relatert til årsaker som er enkle å
forklare. Enheten vil fortsette å jobbe med nærvær som en har
37
gjort
de senere år. Fokus på trivsel på arbeidsplassen, tilrettelegge for trygge arbeidsforhold og sosial tilhørighet. Mulighet
for 5680å utvikle kompetanse som en del av trivsel og trygghet blir
inntil videre ikke prioritert på grunn av økonomiske begrensninger.
13
15

Molde kommune ...................................................................................................... 10
Kommunale foretak ................................................................................................. 10
Kommunale aksjeselskap .............................. ........................................................ 10
Interkommunale selskap ........................................................................................ 10
Molde kommunale pensjonskasse.............. ......................................................... 10

Mål og måloppnåelse

Kommunens visjon ..................................... ............................................................. 10
Satninsgsområde sentrumsutvikling ..... .............................................................. 10
Satsningsområde ungdom ......................... ........................................................... 10
Evaluering av overordnede mål .................. .......................................................... 10
Innbyggerundersøkelse (omdømmebygging)..................................... ................ 10

Bemanning

2007

2008

2009

Antall ansatte
Antall årsverk

44
29,91

47
31,95

43
29,29

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

2007
0,7 %
1,5 %
6,5 %
8,7 %

2008
0,7 %
1,3 %
3,8 %
5,8 %

2009
0,9 %
2,4 %
4,4 %
7,6 %

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
-566
-2,5 %
20 950
17 916
21 825
-41
1,6 %
-2 980
-2 439
-2 821
-608
-3,1 %
17 970
15 477
19 004

Medarbeidere: Resultatet ligger over målsettingen. Ved
sjukeheimen er resultatet 4,7. Samarbeid og trivsel med
kollegene, mobbing diskriminering og varsling, samt stolthet
over egen arbeidsplass skårer høyest (alle 5,2). Systemer for
lønns- og arbeidstidsordninger skårer lavest (3,9), der spørsmålet om fornøydhet med lønnen i forhold til jobben man gjør,
har lavest skår (3,5). Nest lavest ligger overordnet ledelse og
faglig og personlig utvikling (begge 4). I hjemmetjenesten
Skåla er resultatet 4,6. Her er det også samarbeid og trivsel
med kollegene som skårer høyest (5,1), deretter stolthet over
egen arbeidsplass (5,0). Overordnet ledelse og systemer for
lønns- og arbeidstidsordninger skårer lavest (begge 3,8), der
spørsmålet om måten din individuelle lønn blir fastsatt har
lavest skår (3,1).
Målingen er fra 2008.
Brukere: Brukertilfredsheten er svært høy. Enheten oppnår
toppskår på nesten alt. ”Brukermedvirkning” har litt lavere
resultat, med lavest skår på det som vedrører utarbeidelse av
individuell plan.
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Distriktsleder Hege-Beate Stornes

Målingen er fra 2008 og det er pårørende som har svart.

TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE
Enhetsleder Bente Hegdal

Tjenester og oppgaver

Avlastningstjenesten

Botjenesten

Yter omsorg, opplæring og praktisk bistand til barn og voksne
med utviklingshemming.
Bistand i forhold til aktiviteter, helse og fritidstilbud alt etter
brukerens individuelle behov.
Totalt 55 voksne personer mottar tjenester i eget hjem.
( blant annet. 6 samlokaliserte boenheter).
Barneboliger. 1 av disse driftes for barne- og familietjenesten
/ BUF-etat. Botjenesten er Tiltak funksjonshemmedes største
tjeneste med 218 ansatte fordelt på 128,55 årsverk.

Enen dagsenter

Andre tiltak

Tjenester som omsorgslønn, støttekontakt, privat avlastning
og BPA. Det er tilbud til 40 brukere i tillegg til personer med
utviklingshemming. Dette utgjør 1 årsverk.

Fritid

Interkommunalt samarbeid med 6 nabokommuner. Der er
fritidstilbud til utviklingshemmede og 2 klubber for unge med
psykiatrisk tilleggsproblematikk. Det er tilsammen 1,6 årsverk.

Det har 21 ansatte fordelt på 15,51 årsverk, inklusive vaktmester, renholder og merkantilt personell. Dagsenteret benytter all sin kapasitet. Etterspørselen etter plass ved dagsenteret er stor.

MÅLEKORT

VIRKELIG

BRUKERE Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet ...................................................................
4,1
MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 14,3 %
- Medarbeidertilfredshet.........................................................
4,4
ØKONOMI God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett..................................................... -0,8 %

Hovedtall
Brutto driftsutgifter
Brutto driftsinntekter
Netto resultat

Regnskap 2009
107 605
-13 256
94 348

MÅL
4,7
6,0 %
4,6
0,0%

Budsjett 2009
101 835
-8 243
93 592

Bemanning

2007

2008

2009

Antall ansatte
Antall årsverk

173
119,85

182
131,14

187
138,16

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

2007
1,3 %
2,1 %
9,1 %
12,5 %

2008
1,1 %
2,4 %
9,7 %
13,2 %

2009
1,2 %
2,6 %
10,5 %
14,3 %

PLEIE OG OMSORG

Tilbudet er variert med hovedvekt på tilrettelagte arbeidsoppgaver eller annen form for aktivitet. Tilbud til 51 voksne mennesker med utviklingshemming. Dagsenteret driver bakeri,
kantiner, montasje og arbeids og service avdeling.

Avlastningstjenesten gir tilbud i form av opphold i avlastningsbolig for kortere eller lengre tidsrom. Tilbudet er for utviklingshemmede som bor i foreldrehjemmet og skal primært være
avlastning for pårørende med tyngende omsorgsbyrde. Det
er 5 døgnplasser fordelt på 19 brukere, 1 kriseplass er i tillegg
benyttet som permanent tilbud i 2009. Avlastningstjenesten
har 23 ansatte fordelt på 13,75 årsverk.

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
-5 770
-5,7 %
95 168
82 932
102 272
5 013
-60,8 %
-12 533
-13 464
-9 655
-756
-0,8 %
82 635
69 468
92 617

Balansert avviksforklaring

Økonomi: Merforbruk 2009 skyldes avvik på lønn med netto
1,2 mill. kroner. I ettertid er det avdekket manglende kompensasjon av lønnsøkning på tariff-tillegg år 2008 foreløpig
beregnet til 0,5 mill. kroner. Merforbruket ville blitt redusert
dersom budsjettrammen for 2009 var blitt korrigert for manglende kompensasjon.
Det er spesielt Enen dagsenter som har et negativt avvik
på 0,7 mill. kroner. Halvparten av dette skyldes forsinket
nedlegging av Enen bokverksted. Dagsenteret fikk også et
høyt sykefravær noe som ga økte lønnskostnader. Innkjøp av
matvarer til bakeri og kantiner har også negative avvik.

Boprosjektene har samlet et merforbruk på kr. 0,7 mill. kroner.
Høyt sykefravær, mange vakante stillinger og få vikarer har
utløst høye lønnskostnader. Endret kostnadsnivå på brukere
i botjenesten har også ført til økte kostnader. I tillegg til
negative avvik på lønn er det installert radiolinjer til 5 boprosjekt noe som ga en merkostnad. Avlastningsboligene har et
merforbruk på 0,3 mill. kroner, største delen er lønnsutgifter
samt økt leietransport. Enheten har i 2009 ført en stram
økonomistyring for å redusere merforbruket. Halv stilling som
økonomimedarbeider er holdt vakant gjennom hele året, og
inndratt fra år 2010. Redusert aktivitet på tilbud til funksjonshemmede og begrenset bruk av vikarer har bidratt til at det
samlede merforbruket ikke ble større.
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PLEIE OG OMSORG

Sykefravær: Sykefraværet fra 2009 var på 14,3 pst. Av dette
er10,5 pst. langtidsfravær. Korttidsfravær er akseptabelt. Årsaken til langtidsfraværet skyldes i stor grad kroniske tilstander/
lidelser blant ansatte som ikke kan sies å være arbeidsrelatert.
En har fortsatt håp om å få redusert sykefraværet ned mot 10,0
pst. Redusere vakanser, få utlyst og ansatt nytt personell, utvide stillinger for å redusere uønsket deltid. Gjennomgang av
konkrete problemstillinger i enkelte driftsenheter. Arrangere
temakafe/dialogmøte for innspill til gode løsninger/tiltak. Dette
vil også videreføres i 2010.

Framtidige utfordringer

Medarbeidere: Snittet ligger litt under målsettingen. Beste
resultat oppnås på samarbeid og trivsel med kollegene (4,9),
der trivsel skårer 5,0. Videre er resultatet 4,8 på innhold i
jobben, der spørsmålet om mulighet for å jobbe selvstendig
skårer 5,0. Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger skårer
lavest (3,7), der spørsmålet om lønnen i forhold til jobben som
gjøres, og måten den individuelle lønnene blir fastsatt har
lavest skår (begge 3,2).
Målingen er fra 2008.

Boligforetaket bygger ny samlokalisert bolig for TFH. Det har
vært betydelige forsinkelser i prosjektet. Vi antar oppstart fra
2011. Utfordringen knyttes til driftsmidler av enheten.
Enheten har et for høyt langtidsfravær. Dette byr på utfordringer i forhold til kvalitet, kompetanse, økonomi og forutsigbarhet i tjenestetilbudene.

Brukere: Brukertilfredsheten er en del lavere enn målsettingen. Beste resultat vises på spørsmålene om de opplever at
personalet overholder taushetsplikten, og om personalet behandler brukeren med høflighet og respekt. Minst fornøydhet
er det med muligheten til å få hjelp utover det som er avtalt,
og informasjon om hva personalet skal gjøre.
Målingen er fra 2008, og det er hjelpeverger for beboere i
botjenesten som har svart.

Rekruttering

Enheten har erfart sviktende rekruttering gjennom hele 2009.
Vi har for mange dispensasjoner for ufaglærte knyttet til Sosialtjenesteloven § 4A – bruk av tvang og makt. Også innenfor
medikamenthåndtering har vi behov for flere ansatte med
formell kompetanse.

Andre nøkkeltall
Nøkkeltall fra tiltak funksjonshemmede

Innhold

Brukere botjenesten
Avlastingsplasser
2
4
6
Brukere
dagsenteret
7
10
Barneboliger
13
15
Brukerstyrt personlig assistanse
20
Timer
støttekontakt
Timer omsorgslønn
24
Private omsorgstiltak
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Det er svært utfordrende for tjenesten at et stort antall personer med utviklingshemming venter på etablering i eget hjem.
En gruppe pårørende har gått sammen for å bygge samlokalisert bolig for 6 personer med utviklingshemming. Etablering
fra 2011. Utfordringen knyttes til driftmidler av enheten.
En gruppe pårørende ønsker å bygge bolig for 4 unge med
utviklingshemming. Ferdigstillelese av dette prosjektet er
ikke kjent for enheten. Utfordringen knyttes til driftsmidler av
enheten.
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TEKNISK
BRANN- OG
REDNINGSTJENESTEN
Tjenester og oppgaver

Enhetens oppgaver og arbeidsområder er i hovedsak definert
i lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, og eksplosjon med
videre (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11.

Brannvesenets generelle oppgaver

MÅLEKORT

VIRKELIG

MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø

- Sykefravær ............................................................................ 4,1 %
- Medarbeidertilfredshet.........................................................
4,7
ØKONOMI God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett..................................................... -6,8 %

Hovedtall
Brutto driftsutgifter
Brutto driftsinntekter
Netto resultat

Regnskap 2009
27 606
-10 488
17 117

Beredskapsseksjonen

Ansvarsområde: Molde, Aukras fastlandsdel og deler av
Fræna. I tillegg har seksjonen fagansvar for Eide og Midsund.
Seksjonen utfører blant annet oppgaver i forbindelse med
brann, trafikk- og arbeidsulykker og uhell på sjø. Brannvesenet
er også vertskommune/brannvesen ved akutt forurensing.
Seksjonen innbefatter også alarmsentralen som har Molde
som ansvarsområde, samt stor satsing på eksterne kurs med
egen kursansvarlig.

Forebyggende seksjon

Ansvarsområde: Molde, Eide og Midsund samt delvis Nesset
og Fræna. Hovedoppgaven er tilsyn i særskilte brannobjekt,
samt å drive med informasjonsarbeid. Seksjonen innbefatter
også feiervesenet som har ansvar for Midsund og Molde med
omtrent 9.750 piper.

MÅL
6,0 %
4,6
0,0%

Budsjett 2009
26 460
-10 435
16 025

Balansert avviksforklaring

Økonomi: Merforbruket for 2009 skyldes i hovedsak økning

i tariff-festede tillegg. Det viser seg at disse ikke er kompensert på rammen for de siste årene med 0,7 mill. kroner Tiltak
som er utført for å redusere avviket er blant annet vakanse i
stillinger hvor dette er mulig og innkjøpsstopp.

Sykefravær: Fraværet for 2009 er 4,1 pst. For å beholde lavt

sykefravær ble det i 2009 gjennomført og laget tilpasset
treningsopplegg til den enkelte med blant annet støtte fra
NAV. Målet er lavere fravær enn kommunens mål. Videre vil vi
fortsatt holde fokus på våre vedtatte tiltak: Grundig oppfølging

Bemanning

2007

2008

2009

Antall ansatte
Antall årsverk

53
35,01

52
35,57

53
34,87

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

2007
0,8 %
0,8 %
1,6 %
3,2 %

2008
0,9 %
0,5 %
2,6 %
4,0 %

2009
1,0 %
0,4 %
2,8 %
4,1 %

TEKNISK

• 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 ved andre akutte ulykker
der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og
sårbarhetsanalyse
• Etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder
• Utføre feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Brannsjef Alf Magne Smørholm

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
-1 146
-4,3 %
25 022
24 226
27 170
53
-0,5 %
-9 837
-9 810
-10 833
-1 092
-6,8 %
15 185
14 416
16 337

av registrerte avvik på ulykker/nestenulykker. Utarbeide standard operasjonelle rutiner, og definere påkrevd verneutstyr for
ulike arbeidsoppgaver. Aktivt se på muligheten for midlertidige
bytter mellom forskjellige arbeidsplasser ved behov (alarm
sentral-beredskap). Videre vil det bli søkt om midler til oppfølging av prosjektet som ble igangsatt i 2009 med individuelle
treningsplaner/oppfølging.
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Framtidige utfordringer

Medarbeidere: Resultatet ligger over målet for kommunen.
Høyest resultat oppnås på stolthet over egen arbeidsplass
(5,3). Fysiske arbeidsforhold, samarbeid og trivsel med kollegene, samt medarbeidersamtale skårer også høyt (alle 5,1).
Lavest resultat vises på systemer for lønns- og arbeidstidsordninger (3,7), der laveste skår på enkeltspørsmål gjelder måten
den individuelle lønnen blir fastsatt på (2,4).
Målingen er fra 2008.

Molde brannvesen er kommunenes viktigste tekniske
redningsressurs. Fra 1. januar 2010 endret også Sivilforsvarsloven navn, og det innføres bestemmelser om kommunal beredskapsplikt. Molde brannvesen har grepet denne
utfordringen ved å sette ned en gruppe som skal utarbeide en
risiko- og sårbarhetsanalyse. Gjennom arbeidet med denne
ROS-analysen kan det bli avdekket uønskede risikoer som
Molde kommune må håndtere. Molde brannvesen ønsker å
være en pådriver for å finne optimale løsninger som kan gå på
tvers av kommunegrensene, gjennom å vurdere samarbeidsløsninger, og alternativ organisering av brannvernet.

Brukere:(Har ingen måling)

KOSTRA

Det presiseres at dette er foreløpige KOSTRA-tall som ble
innrapportert per 15. februar. Endelige tall blir først publisert
juni 2010.

Netto driftsutgifter per innbygger i kroner
900

Indikatoren viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter
at driftsinntektene, som blant annet inneholder øremerkede
tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra.
De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som
skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten med videre, og
indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene.
Som diagrammet viser ligger kommunen noe høyere på netto
driftsutgifter enn de den sammenligner seg med.
Differansen er økende i 2009.
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Prioritering
Netto driftsutgifter til forebygging av branner og ulykker per innbygger, konsern
Dekningsgrader
Andel piper feiet i pst.
Årsverk av feier per 1.000 innbyggere

.
.
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2008.

.
.
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. Komm.. Komm.. Komm.. landet. landet. landet
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2007.
2008.
2009. Oslo.-07. Oslo.-08. Oslo.-09
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Molde..
2007.

Antall bygningsbranner per 1.000 innbyggere
Antall utrykninger til branner og andre
utrykninger per 1.000 innbyggere
Prioritering
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, konsern
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0,3
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0,4
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-

-
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-

-
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-
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-

-
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741

777

522

577

579

549

607
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BYGGESAK OG GEODATA
Tjenester og oppgaver

Geodata

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
• Hovedansvarlig for drift av nettverk for byggesaksbehandling i Romsdalsregionen (i regi av Norsk Kommunalteknisk
Forening)
Byggesak behandler årlig rundt 550 søknadspliktige tiltak
(byggesøknader og delingssøknader). Utover dette behandles også dispensasjonssøknader, meldepliktige tiltak, korrigerte søknader, korrigerte tegninger og klager. Aktiviteten i
markedet har stor betydning for virksomhetens økonomiske
resultater.

MÅLEKORT

VIRKELIG

Regnskap 2009
9 934
-8 426
1 508

MÅL
6,0 %
4,6
0,0%

Budsjett 2009
9 782
-7 410
2 372

Balansert avviksforklaring

Økonomi: Mindreforbruket for 2009 skyldes at byggesaksforvaltning har merinntekter på gebyrbelagte tjenester. Geodata
har inntektssvikt men dekker dette inn ved reduserte utgifter
herunder holdt én stilling vakant.
Sykefravær: Enhetens sykefravær har vært på 3,3 pst. i
2009. Enhetens mål er å ha et lavt sykefravær det vil si under
kommunens mål. Tiltak er gjennomført i henhold til enhetens
tiltaksplan. I 2010 vil lokalt AMU ha spesielt fokus på arbeidsmiljø og sykefravær. Viser ellers til enhetens tiltaksplan for
2010.
Medarbeidere: Helhetsvurdering 4,4 som er noe under kommunens målsetting som er på 4,6. Dimensjonen mobbing,
diskriminering og varsling oppnår høyeste resultat (5,1), tett
fulgt av samarbeid og trivsel med kollegene (5,0). Enkeltspørsmål som får høyest skår (alle 5,3) er:
- Har du utstyr til å få gjort jobben din (f.eks. data, verktøy,
hjelpemidler)?
- Synes du at du kan varsle om kritikkverdige forhold på
din arbeidsplass?
- Opplever du at din nærmeste leder tar spørsmål om etikk

• Kart- og delingsforretninger etter delingsloven
• Behandling av saker etter lov om eierseksjoner
• Behandling av saker om offisiell adressering etter delingsloven
• Eiendomsarkiv og ajourhold av matrikkelen, G og A delen
• Drift og utvikling av kommunens kartverk
• Salg av eiendomsinformasjon (Meglerpakken)
Geodata gjennomfører i underkant av 100 kartforretninger
i løpet av året. I tillegg kommer saksbehandling knyttet til
seksjonering og adressering. Det selges en betydelig antall
meglerpakker gjennom året. Geodata selger også tjenester til
andre kommunale avdelinger, enheter og foretak. I budsjett
og økonomiplan er det bevilget egen investeringsramme for
større prosjekter innen kartområdet. Dette gjør at vi er i stand
til å holde kommunens kartverk oppdatert til en hver tid. Også
for denne virksomheten er aktiviteten i markedet av stor
betydning for økonomiske resultater.

Bemanning

2007

2008

2009

Antall ansatte
Antall årsverk

17
15,45

17
15,45

17
15,45

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

2007
0,9 %
0,7 %
3,6 %
5,2 %

2008
0,8 %
0,8 %
13,0 %
14,6 %

2009
1,3 %
1,4 %
0,6 %
3,3 %

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
-152
-1,6 %
9 617
8 501
10 346
1 016
-13,7 %
-7 577
-7 204
-8 609
864
36,4 %
2 040
1 297
1 737

TEKNISK

MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 3,3 %
- Medarbeidertilfredshet.........................................................
4,4
ØKONOMI God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett..................................................... 36,4 %

Hovedtall
Brutto driftsutgifter
Brutto driftsinntekter
Netto resultat

Enhetsleder Mona Aagaard-Nilsen

på arbeidsplassen alvorlig?
Fysiske arbeidsforhold har lavest skår (3,3) med spørsmål om
inneklima på jumboplass (1,9). Laveste resultat på enkeltspørsmål gjelder måten din individuelle lønn blir fastsatt på (2,9).
Målingene er fra 2008.

Brukere: Har ingen måling.

Framtidige utfordringer

Det forventes et betydelig merarbeid i enheten knyttet til
implementering av de nye lovene innenfor våre fagområder –
matrikkellova og plan- og bygningsloven. For fortsatt å kunne
levere tjenester av høy kvalitet til våre brukere/kunder, vil det
framover være stor fokus på implementering av nytt lovverk i
vår daglige drift.
Molde kommunes økonomiske utfordringer får også store
innvirkninger på våre rammer. Det er for tidlig å si noe om hva
dette vil innebære nå, men det er ingen tvil om at utfordringene blir betydelige. I denne sammenhengen vil det være helt
avgjørende at vi beholder og videreutvikler dagens kapasitet
og kompetanse. Nøkkelen her vil være kompetente medarbeidere som får og tar ansvar!
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MOLDE BYDRIFT

Enhetsleder Torgeir Haukebø

Tjenester og oppgaver

Parkvirksomheten

Administrasjon Molde bydrift

HMS ansvarlig er enhetsleder for 50 fastansatte og 20 vikarer/
ekstrahjelper. Enheten har en 50 pst. merkantil stilling som
bistår i hovedsak veg og trafikk og verksted, men også litt de
andre 3 virksomhetene.

Veg- og trafikkvirksomheten

Veg- og trafikkvirksomheten omfatter oppfølging av trafikksaker, utarbeidelse av handlingsplan for trafikksikkerhet og skiltplaner. Her utføres saksbehandling i tilknytning til byggesaker
og behandling av avkjørselssaker etter vegloven. Forvaltning,
drift og vedlikehold av 2,1 kilometer riksveg og 22,5 kilometer fylkesveg som driftes etter refusjon fra stat og fylke.
Kommunevegnettet er økt med 4 kilometer og utgjør nå 210
kilometer. Virksomheten drifter 28 kilometer gatelysanlegg
langs riks- og fylkesveger etter refusjon fra Statens vegvesen
og ellers alle kommunale gatelysanlegg. Plutovegen 7 er base
for operativ drift og har ellers lagerrom for utstyr. Her er også
kontorsted for arbeidsledelse og oppstillingsplass for maskinog utstyrsparken.

Verkstedsvirksomheten

Parkeringsvirksomheten

Omfatter drift av offentlig avgiftsbelagt parkering, og parkeringshåndheving i samsvar med vegtrafikklovgivning og
gjeldende forskrifter. Klagebehandling og utstedelse av
parkeringstillatelser for forflytningshemmede håndheves av
konsulent ved Servicetorget i samråd med Molde bydrift og
Romsdal Parkering AS.

Innhold

TEKNISK

Verksteomfatter reparasjon og vedlikehold av kommunens bilog maskinpark, samt reparasjoner for andre private firma og
kommunale enheter/avdelinger som etterspør verkstedstjenester. Virksomheten bistår også innkjøp og bilplan løsninger.

2
4
6
7
10
13
15

Introduksjon
ordførerens kommentar
Politikerkart
Rådmannens kommentar
organisasjonskartet
Konsern kart
organisasjon

MÅLEKORT

VIRKELIG

MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø
- 20Sykefravær ............................................................................ 7,9 %
- Medarbeidertilfredshet.........................................................
4,1
24
ØKONOMI God økonomistyring
28
- Avvik i forhold til budsjett..................................................... -2,0 %
Molde kommune ...................................................................................................... 10
Kommunale foretak ................................................................................................. 10
Kommunale aksjeselskap .............................. ........................................................ 10
Interkommunale selskap ........................................................................................ 10
Molde kommunale pensjonskasse.............. ......................................................... 10

Mål og måloppnåelse

Kommunens visjon ..................................... ............................................................. 10
Satninsgsområde sentrumsutvikling ..... .............................................................. 10
Satsningsområde ungdom ......................... ........................................................... 10
Evaluering av overordnede mål .................. .......................................................... 10
Innbyggerundersøkelse (omdømmebygging)..................................... ................ 10

MÅL
6,0 %
4,6

Samfunn og livskvalitet

Kommunebarometer..................................... ........................................................... 10
Miljørapport..................................... ......................................................................... 10
Beredskap..................................... ............................................................................ 10

Kommunens styringsredskap

Årshjulet ..................................... .............................................................................. 10
Rettesnora - kommunens kvalitetsstyringssytem ..................................... ........ 10
Balansert målstyring (BMS) ....................... ........................................................... 10
Kvalitetsdokumentasjon ............................... ......................................................... 10
Avvik og tiltaksrapportering ....................... ........................................................... 10
Risikoanalyse ..................................... ...................................................................... 10

35

Medarbeider

37

Økonomi

0,0%

Kompetanseutvikling ............... ............................................................................... 10
Medarbeiderundersøkelsen ..................... ............................................................ 10
Likestilling ................................................................................................................. 10
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ............... ............................................................ 10
Hovedverneombud .................................................................................................. 10
Tillitsvalgte ..................................... .......................................................................... 10
Seniorpolitikk ..................................... ...................................................................... 10
Sykefravær ..................................... .......................................................................... 10
Kvalitetskommuneprosjekt ...................... .............................................................. 10

Omfatter forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens
10 gravsteder på 101 dekar i samarbeid med Kirkevergen. 7
lekeplasser og parkanlegg på totalt 107 dekar.
Arbeid for andre omfatter salg av tjenester vedrørende totalt
40 dekar til Statens vegvesen. Til Molde Eiendom KF selges
tjenester for skjøtsel av grøntområder ved skoler og barnehager. Helse Nordmøre og Romsdal kjøper tjenester for skjøtsel
ved Veksthuset.

Idrettsvirksomheten

Omfatter forvaltning(booking/fakturering), drift og vedlikehold
av alle kommunale idrettsanlegg på dag og kveldstid. Utendørs gjelder dette(grusbaner/løkker, Lubbens KGB, Reknes
KGB og Molde Idrettespark friidrettsstadion, gressbane og
Tennisanlegg). Innendørs forvaltes Idrettens Hus og Fuglsethallen i samarbeid med Molde Eiendom KF. Av Friluftsanlegg
forvaltes 3 badeplasser (Retiro, Kringstadbukta og Øverlandsvannet), Moldeholmene, Julneset og Moldemarka. Idrettskonsulenten er ansvarlig for årlig kommunal saksbehandling og
rådgivning knyttet til anleggsprosjekter som søkes finansiert
gjennom spillemiddelordningen. I 2009/10 har kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv blitt revidert
etter bestemmelser i Plan og Bygningsloven. Dette arbeidet
er gjennnomført i nært samarbeid med Molde Idrettsråd og
Nordmøre og Romsdal Friluftsråd.

Renholdsvirksomheten

Omfatter daglig, periodisk og hovedrenhold for byggene
(Idrettens hus, Kulturhuset, Rådhuset, Storgata 31, Havnegata, Gotfred Liesplass, Torget 2). Virksomheten selger
også tjenester til brannstasjonen, helsestasjonen, Molde
parkeringshus, Hatlelia barnehage, Legekontor, Kirkebakken
omsorgsenter, Molde voksenopplæringssenter og Langmyra
skole.

Bemanning

2007

2008

2009

Antall ansatte
Antall årsverk

21
20,75

46
45,10

48
47,10

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

2007
1,4 %
0,7 %
1,6 %
3,7 %

2008
1,4 %
1,0 %
3,5 %
5,9 %

2009
1,4 %
1,1 %
5,3 %
7,9 %

Regnskapsprinsipper og regnskapsresultat ..................................... ................. 10
Driftregnskapet ........................................................................................................ 10
Investeringsregnskapet ........................... .............................................................. 10
Balansen ................................................................................................................... 10
Noter ..................................... .................................................................................... 10
Finansrapport ........................................................................................................... 10
Hovedtallsanalyse ................................................................................................... 10
Kommunene og norsk økonomi .............. .............................................................. 10

56
Hovedtall
Regnskap 2009 Budsjett 2009
Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007* Budsjett 2010
80
Brutto driftsutgifter
67 512
60 989
-6 523
-10,7 %
64 035
53 629
Brutto driftsinntekter
-40 314
-34 322
5 992
-17,5 %
-36 055
-33 421
Netto resultat
27 198
26 667
-531
-2,0 %
27 980
20 208
*På grunn av organisatoriske endringer er ikke regnskapstall for 2007 sammenlignbare.
Innvesteringer

Investeringer alle avdelinger og resultatenheter ..................................... ......... 10

Generelle nøkkeltall (KoSTRA)

Behovsprofil ..................................... ........................................................................ 10
Sammenligning andre kommuner hovedtall ... .................................................... 10
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Balansert avviksforklaring

Økonomi: Merforbruket for 2009 skyldes flere forhold. Det er
et stort merforbruk på administrasjon av renhold hvor det er
manglende budsjettmidler. I tillegg er det merforbruk på Idrettens Hus som skyldes inndekning av strømutgifter fra forrige
år og for lite overførte budsjettmidler til Molde Eiendom KF.
Svømmehallen har merforbruk ved at lønnsutgiftene har vært
høyere enn budsjettert og det har vært manglende billett-

inntekter. Enhetens merforbruk blir redusert noe av mindreforbruket på parkeringstjenesten hvor parkeringsinntektene
er høyere enn budsjettert. Idrettsparken har redusert sine
utgifter som og reduserer avvik for enheten.
Interne fordelinger/etterkalkuleringer mellom enheten og
Molde vann og avløp KF er vanskelig å forutse og fører til
uforutsette utgifter ved årets slutt.

Sykefravær: Sykefravær totalt i 2009 var på 5,9 pst. Dette er
hovedsakelig langtidsfravær som skyldes sykdommer/skader
ikke direkte relatert til arbeidsplassen. Forholdet rundt arbeidsrelaterte skade/slitasje følges med tiltak. Enheten jobber
ut fra kommunens mål og har ønske om et lavt sykefravær.
Tilpasninger og dialog står fortsatt sentralt for å finne de gode
løsninger for våre ansatte, i samråd med vår personalkonsulent.
Medarbeidere: Snittet ligger noe under målsettingen. Høyeste resultat per. dimensjon oppnås for innhold i jobben

(4,9), tett fulgt av samarbeid og trivsel med kollegene (4,8).
Høyeste skår på enkeltspørsmål gjelder muligheten til å
jobbe selvstendig som får en skår på 5,5. Laveste resultat
per. dimensjon gjelder mobbing diskriminering og varsling,
nærmeste leder, faglig og personlig utvikling, samt systemer
for lønns- og arbeidstidsordninger (alle 3,8). Enkeltspørsmål
med lavest skår gjelder lønnen i forhold til jobben som gjøres,
og måten den individuelle lønnen blir fastsatt på (begge 3,0).
Målingen er fra 2008.

Brukere: (Har ingen måling)

KOSTRA

Det presiseres at dette er foreløpige KOSTRA-tall som ble
innrapportert per 15. februar. Endelige tall blir først publisert
juni 2010.

Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø

(Statistikken omfatter flere enheter i Molde kommune blant annet kulturtjenesten).
.
.
.
.

.
.
Molde..
2007.

.
.
.
. Gj..snitt.. Gj..snitt. Gj..snitt
. Komm.. Komm.. Komm.. landet. landet. landet
Molde. grup..13. grup..13. grup..13. utenom.. utenom. utenom
2009.
2007.
2008.
2009. Oslo.-07. Oslo.-08. Oslo.-09

0,9
302
113
19
6
18
8
3
3

0,6
203
104
-

0,6
185
126
2
2
10
8
2
2

0,8
273
152
2
2
11
9
1
1

0,8
266
141
2
3
10
8
1
2

0,7
211
137
4
5
5
4
1
1

0,8
280
153
5
6
5
4
1
1

0,8
286
157
5
6
5
4
1
2

106
82
118
29
3

54
44
133
37
0

-18
78
142
57
7

31
90
145
66
8

36
90
149
61
7

-2
76
125
54
8

31
96
133
55
8

34
95
137
52
8

596
125
13
278
199
192
121
8 980

558
127
32
254
206
177
138
-

478
166
53
155
181
157
89
11 314

528
183
43
177
155
168
86
11 528

526
185
56
176
148
165
83
63 941
13 337

536
182
58
165
176
189
125
6 075

587
601
194
209
56
68
188
194
166
169
205
197
122
114
- 28 223
6 600 7 550

14 880
427
58

-

12 313
268
44

12 720
268
45

13 871
-

9 696
235
35

10 247 11 292
225
34
-

179
141
35
3
721

211
159
51
0
424

250
158
83
9
627

266
158
99
9
805

282
172
101
9
846

244
137
97
10
740

258
143
102
12
879

282
155
114
13
908

16
100
113
15
75
13

8

38
72
38
101
23

37
71
41
114
26

105
32
42
123
25

57
35
85
63
33

33
67
80
62
33

82
37
90
69
37

TEKNISK

Prioritering
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging i pst. av
kommunens samlede netto driftsutgifter
0,6
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging per innbygger.
168
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger
75
Alder for kommuneplanens arealdel
18
Alder for kommuneplanens samfunnsdel
5
Antall reguleringsplaner vedtatt av kommunestyret siste år
9
Av disse fremmet som private forslag
9
Antall bebyggelsesplaner vedtatt av kommunen siste år
3
Av disse fremmet som private forslag
1
Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering (funksjon 302)
Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger.
45
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger.
48
Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger.
105
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger.
16
Netto driftsutgifter til kulturminnevern per innbygger.
12
Produktivitet/enhetspris
Brutto driftsutg. til fysisk tilrettelegging og planlegging
(funk. 301, 302 og 303), per innbygger
463
Brutto driftsutg. til plansaksbehandling (funk. 301), per innbygger
88
Brutto driftsinntekter til plansaksbehandling, per innbygger
15
Brutto driftsutg. til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering (funk. 302), per innbygger
220
Brutto driftsinntekter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, per innbygger
182
Brutto driftsutg. til kart og oppmåling (funk. 303), per innbygger
156
Brutto driftsinntekter til kart og oppmåling, per innbygger
120
Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1.
Saksgebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL §93 pkt. a.
8 400
Standardgebyr for kombinert kart- og delingsforetn.,
tilsvarende en boligtomt 750 m2.
14 000
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager)
437
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager)
60
Rekreasjon i tettsteder, naturforvaltning og friluftsliv
og kulturminnevern (funksjon 335, 360 og 365)
Brutto driftsutg. til kulturminner, natur og nærmiljø
(funk. 335, 360 og 365), innbygger
156
Brutto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger.
125
Brutto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger.
19
Brutto driftsutgifter til kulturminnevern per innbygger.
12
Kommunale utgifter til fyring og belysning, per innbygger
693
Dekningsgrad
Leke- og rekreasjonsareal per 1.000 innbygger
16
Andel av dette kommunalt driftsansvar.
100
Samlet lengde av turveier, turstier og skiløyper (km)
110
Turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk per 10.000 innbygger
14
Samlet lengde maskinpreparerte skiløyper.
75
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10. 000 innbygger
13

.
.
Molde.
2008.
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Framtidige utfordringer

Stort snøfall gir økte utfordringer på flere områder i 2010.
Vesentlig står veg og trafikk utgifter knyttet til brøyting av vegnettet grunnet ekstreme snømengder og lave temperaturer.
For idrettsvirksomheten vil dette også gi betydelige utgifter
knyttet til brøyting av tilkomst til haller, samt ekstreme forhold
knyttet til strømutgifter for kjøring av undervarme på Lubbens
kunstgressbane, samt krav til vedlikehold av løypenettet i
Moldemarka. Idrettsvirksomheten opplever også økt etterspørsel fra organisasjoner om ressurser (både økonomiske,
menneskelige og maskinelle) for hjelp til drift og vedlikehold
av organisasjonseide anlegg. Løypenettet av stier og turveger
i marka gir også økonomiske utfordringer knyttet til vedlikehold.

Markaplanen skal revideres i 2010. Med de rammmer Molde
Bydrift i dag råder over må en vurdere om dette er en oppgave som kan igangsettes.
Utleie logistikk av kommunens utleieobjekter til trening og
konkurranse er ressurskrevende. Enheten vurderer nye løsninger for å bruke dagens kompetanse til mere utviklingsrettede
områder.
Reiselivskonferansen i slutten av april og 50 års jubileum for
Molde Internationale Jazzfestival, gir veg og trafikk, og park
og idrett utfordringer i 2010, knyttet til at vegnett, parker og
uteområder skal fremstå i best mulig stand for tilreisende .

Avfall og renovasjon
.
.
.
.

Gebyrinntekter per innbygger
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)
Husholdningsavfall per innbygger (kommune)
Husholdningsavfall sendt til materialgjenvinning per innbygger
Andel husholdningsavfall sendt til materialgjenvinning og energiutnyttelse

.
.
Molde..
2007.

.
.
Molde.
2008.

742
2067
460
294
85

767
2406
421
230
83

.
.
.
. Gj..snitt.. Gj..snitt. Gj..snitt
. Komm.. Komm.. Komm.. landet. landet. landet
Molde. grup..13. grup..13. grup..13. utenom.. utenom. utenom
2009.
2007.
2008.
2009. Oslo.-07. Oslo.-08. Oslo.-09

2889
-

719
1814
70

741
1985
71

765
2190
76

776
2034
69

801
2149
70

1160
2296
73

Samferdsel
Korrigerte brutto driftsutgifter per kilometer kommunal vei og gate i alt, konsern
200 000

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per
kilometer veier og gater i alt. Korrigerte brutto driftsutgifter
omfatter driftsutgiftene ved kommunens egen tjenesteproduksjon pluss avskrivninger minus dobbeltføringer i de kommunale regnskaper som skyldes viderefordeling av utgifter/
internkjøp med videre.
Data for antall kilometer kommunal vei og gate hentes fra
register i Vegdirektoratet. Molde kommune ligger høyere på
utgiftssiden enn de den sammenligner seg med. Den sannsynlige årsaken til dette er at kommunen for en tid tilbake
skrev opp verdien av alle kommunale veier. Dette medfører at
kommunen har høye avskrivninger. For å analysere om denne
antagelsen er korrekt, må opplysninger fra regnskapene til alle
de kommunen sammenligner seg med innhentes. Det er ikke
gjort i dette tilfellet.

180 000
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Prioritering
Netto driftsutgifter i kr. per innbygger, samferdsel i alt, konsern
362
618
684
499
541
517
Netto driftsutgifter i kr. per innbygger, komm. veier - drift/vedlikehold, nyanl., konsern
445
698
735
428
441
461
Netto driftsutgifter i kr. per innbygger, komm. veier - miljø- og trafikksikk., konsern
38
29
34
118
131
134
Brutto investeringsutgifter i kr. per innbygger, samferdsel i alt, konsern
1 109
849
544
662
864
647
Dekningsgrad
Lengde kommunale veier og gater i km. per 1.000 innbygger
7,4
7,3
7,3
5,7
5,6
5,6
Private veier det ytes kommunalt tilskudd til i pst.
0,0
0,0
0,0
6,3
3,4
3,0
Gang- og sykkelvei i km. som er et kommunalt ansvar per 10.000 innbygger
7
7
8
11
11
11
Personbiler. Antall per 10.000 innbyggere
4 592
4 605
4 685
4 728
4 751
4 794
Produktivitet
Korrigerte brutto driftsutg. i kr. per km. komm. vei og gate i alt, konsern 146 122 180 561 189 575 125 528 135 670 152 487

640
541
95
686

655
552
107
1 077

649
572
114
959

9,0
5,6
12
4 652

8,9
4,9
12
4 695

8,8
4,7
12
4 744

86 935

92 451 106 836

KULTUR
KULTURTJENESTEN

Kultursjef Jan Olav Szontheimer

Tjenester og oppgaver

Kulturkontoret

Enhetens viktigste oppgave er å bidra og tilrettelegge for at
Molde skal ha et levende og pulserende kulturliv som sikrer
plass for fellesskap, utfoldelse, deltakelse og opplevelse for
alle. Fagområdet dekker oppgaver innenfor forebyggende
ungdomsarbeid med fritidspedagogikk og demokratiutvikling,
frivillig arbeid, kulturminnevern, musikk, litteratur, kunst og
utsmykking.

• Fordeler tilskudd til frivillige lag/foreninger, til kommunens
profesjonelle kulturinstitusjoner og til trossamfunnene
utenfor Den norske kirke. Enheten har overordnet driftsansvar for følgende virksomheter: Molde Frivilligsentral, Huset
Ungdomsklubb, Tomrommet, Eldres kultursenter og Hjelset
servicesenter.

Molde bibliotek

• Molde bibliotek har et besøkstall på ca. 120.000 personer
og et utlån på ca 107.000 bøker.
• Hovedbiblioteket i sentrum, filialer på Røvik og Hjelset

MÅLEKORT

VIRKELIG

Hovedtall
Brutto driftsutgifter
Brutto driftsinntekter
Netto resultat

Regnskap 2009
21 842
-1 835
20 007

6,0 %
4,6
0,0%

Budsjett 2009
21 406
-1 366
20 040

Bemanning

2007

2008

2009

Antall ansatte
Antall årsverk

40
36,96

18
14,98

18
14,82

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

2007
1,4 %
1,0 %
4,0 %
6,4 %

2008
1,3 %
1,2 %
3,6 %
6,1 %

2009
1,2 %
0,9 %
7,3 %
9,5 %

KULTUR

MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 9,5 %
- Medarbeidertilfredshet.........................................................
4,7
ØKONOMI God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett..................................................... 0,2 %

MÅL

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007* Budsjett 2010
-436
-2,0 %
20 832
21 469
469
-34,3 %
-2 256
-1 337
33
0,2 %
18 576
20 132

*På grunn av organisatoriske endringer er ikke regnskapstall for 2007 sammenlignbare.

Balansert avviksforklaring

Økonomi: Mindreforbruket for 2009 skyldes at enheten har
kuttet kostnader på flere avdelinger som dekker inn merforbruket på biblioteket. Merforbruket på biblioteket skyldes
høyere strøm, brensel og rengjøringsutgifter enn budsjettert.
Sykefravær: Sykefravær for 2009 var på 9,1 pst. og skyldes
økning i langtidsfravær, ikke arbeidsrelatert. Målsetting under
6,0 pst. Tiltak som skal iverksettes er fortsatt arbeid med
arbeidsmiljø, sykefraværsoppfølging og oppretting av eget
AMU.

Medarbeidere: Snittet ligger over målet for kommunen. For
de som har gjennomført medarbeidersamtale viser resultatet full pott (6,0). Videre er det høyt resultat på mobbing,
diskriminering og varsling (5,3), der høyeste skår er 5,7 på
spørsmålet om arbeidsplassen er integrerende når det gjelder
kjønn, etnisk tilhørighet og religion. Samarbeid og trivsel med
kollegene viser resultatet 5,2. Lavest resultat ligger til faglig
og personlig utvikling (3,5), der spørsmålet om arbeidsgiver
legger til rette for kompetanseutvikling som er viktig for jobben skårer 3,3. Målingen er fra 2008.
Brukere: (Har ingen måling)
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Framtidige utfordringer

Styrke bemanningen i enheten og minimum kunne opprettholde dagens drifts- og kvalitetsnivå. Driftstilskudd til frivillige
lag- og foreninger blir ikke kompensert i henhold til årlig lønnsog prisvekst. Det medfører at reelt driftstilskudd fra Molde
kommune synker hvert år. Indeksregulering etter deflator i
kommunesektoren vil bidra til at tilskuddene reelt sett kan
opprettholdes på dagens nivå. Fortsatt deltakelse

i Nordisk ungdomsutveksling gjennom vennskapsbysamarbeidet mellom Molde, Mikkeli, Vejle og Borås. Markering av
Bjørnsonåret 2010. Molde kommune skal markere dikteren
og samfunnsmennesket Bjørnstjerne Bjørnson. Markeringene
må gjennomføres uten ekstra bevilgninger, hvilket innebærer
at det blir en nøktern markering i april/mai.

KOSTRA

Det presiseres at dette er foreløpige KOSTRA-tall som ble
innrapportert per 15. februar. Endelige tall blir først publisert
juni 2010.

Flere relevante KOSTRA data for kulturtjenesten presenteres
under Molde bydrift.

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner, konsern
1 800

Indikatoren omfatter aktivitetstilbud for barn og unge, bibliotek, kino, museer, kunstformidling, idrett, musikk- og kulturskoler, andre kulturaktiviteter og tilskudd. Netto driftsutgifter
er fordelt på alle innbyggere. Som en ser av diagrammet har
kommunen fra de siste tre årene netto driftsutgifter lavere
enn de den sammenligner seg med.

1 600
1 400
1 200
1 000
800

Siden Molde kommune har skilt ut kinodrift til et AS vil de ikke
være rapporteringspliktige. Utgiftene til kino i Molde kommune er derfor ikke medregnet her og kan forstyrre sammenligningsbildet.

600
400
200
0

KULTUR

= Molde

2007

2008

2009

1 443
1 419
1 286

1 556
1 524
1 472

1 576
1 574
1 529

= Gj. snitt kommunegruppe 13

= Gj. snitt landet utenom Oslo
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Molde..
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57,9
39,0

61,4
30,6

68,1
33,0

64,6
36,1

56,2
32,2

59,0
34,3

58,7
37,9

KULTURSKOLEN

Rektor Ingvild Aas

Tjenester og oppgaver

Molde kulturskole skal være et ressurs- og kompetansesenter
for kulturfag i kommunen og regionen, gjennom opplæring,
opplevelse og formidling innen fagområdene: musikk-, teaterog kunstfag
• Undervisning av ca 850 enkeltelever innen musikk, film,
teater og billedfag
• All undervisning i musikk, dans og drama ved
Molde videregående skole

MÅLEKORT

VIRKELIG

MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 6,6 %
- Medarbeidertilfredshet.........................................................
4,6
ØKONOMI God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett..................................................... 2,9 %

Regnskap 2009
18 721
-9 376
9 345

6,0 %
4,6
0,0%

Budsjett 2009
18 719
-9 095
9 624

Balansert avviksforklaring

Økonomi: Mindreforbruket i 2009 skyldes i hovedsak lavere

lønnskostnader enn budsjettert grunnet vakante stillinger.

Sykefravær: Enheten hadde i 2009 et sykefravær på 6,6 pst.
Tilsvarende tall for 2008 var på 5,5 pst. Enhetens AMU er
omforent med at bevisst kontinuerlig fokus på godt arbeidsmiljø er vesentlig. Enheten ønsker i det videre å sette fokus
på sine seniorer. Komprimert årsverk, ukurant arbeidstid og
periodevis stort arbeidstrykk er en utfordring for og kunne stå
i jobb til pensjonsalder.
Medarbeidere:Resultatet samsvarer med ønsket mål for
kommunen. Beste resultat oppnås på innhold i jobben (5) og
stolthet over egen arbeidsplass (4,9). Fysisk arbeidsmiljø har
lavest skår (3,7), og det er minst fornøydhet med inneklimaet (3).
Målingen er fra 2008.
Brukere: (Ingen måling i 2009)

Bemanning

2007

2008

2009

Antall ansatte
Antall årsverk

33
26,87

30
26,38

33
26,87

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

2007
0,7 %
0,8 %
3,3 %
4,8 %

2008
0,8 %
1,2 %
3,5 %
5,5 %

2009
0,9 %
0,6 %
5,2 %
6,6 %

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
-2
0,0 %
18 665
16 253
19 198
281
-3,1 %
-9 540
-8 122
-10 141
279
2,9 %
9 125
8 131
9 057

KULTUR

Hovedtall
Brutto driftsutgifter
Brutto driftsinntekter
Netto resultat

MÅL

• Instruksjon og opplæring i samarbeid med kor og korps
• Salg av tjenester til andre virksomheter
• Salg av utøvende musikertjenester
• Koordinering og produksjon for den lokale kultursekken,
i samarbeid med grunnskolene i Molde
• Konsertproduksjoner, teaterforestillinger, kunstutstillinger
• Kurs for voksne

Framtidige utfordringer

Det ligger fra statens side en tydelig forventing til at kommunene utvikler kulturskolene til lokale/regionale ressurs- og
kompetansesentra for opplæring og formidling av kunst og
kultur.
Forberedelser av framtidige lokaliteter og eventuelle delkostnader for å imøtekomme vesentlige utfordringer angående arbeidsmiljø vil også være en prioritert utfordring. Men viktigst:
arbeidet med innholdet i kulturskoletilbudene der rytmisk
utviklingsarbeid har hovedfokus.
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KOSTRA

Det presiseres at dette er foreløpige KOSTRA-tall som ble
innrapportert per 15. februar. Endelige tall blir først publisert
juni 2010.

Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år, konsern
3 000

Indikatoren viser driftskostnader til kommunale musikk- og
kulturskoler på konsernnivå per innbygger 6-15 år (målgruppen), etter at tilskudd fra staten og ev. andre direkte inntekter
er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av kommunens skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten med
videre, og indikatoren viser dermed også prioritering av kommunens frie inntekter.

2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

= Molde

2007

2008

2009

1 624
1 321
2 023

1 765
1 410
2 467

1 824
1 488
2 411

= Gj. snitt kommunegruppe 13

= Gj. snitt landet utenom Oslo

Kommunenes musikk- og kulturskoletilbud for barn og unge
er hjemlet i opplæringsloven (§ 13- 6). Målgruppen er elever
i grunnskolealder, men musikk- og kulturskolene kan også
ha elever i andre aldersgrupper. Som vi ser av diagrammet
har Molde kommune vesentlig høyere utgifter til musikk- og
kulturskoler i forhold til de kommunen sammenligner seg
med. Det er en nedgang i 2009 hvor kulturskolen ble pålagt
å dekke inn mer av utgiftene over gebyrinntekter. Om Molde
kommune skulle ligge på samme nivå som gjennomsnittet i
kommunegruppe 13 ville kommunen ha redusert netto driftsutgifter med om lag 2,6 mill. kroner.

Andre nøkkeltall

Innhold

KULTUR

Kulturskolen
Elevplasser - musikkundervisning
Elevplasser - andre kulturutrykk
Elevplasser - kurs for voksne
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ANDRE SELSKAP
MOLDE UTLEIEBOLIGER KF
Tjenester og oppgaver

Investeringer

Bemanning

2007

2008

2009

Antall ansatte
Antall årsverk

5
5,00

6
6,00

6
6,00

Hovedtall
Brutto driftsinntekter
Brutto driftsutgifter
2
Interne
finansieringstransaksjoner
4
6
7
Netto
resultat
10

Innhold

ANDRE SELSKAP

Molde Utleieboliger KF ble etablert 1. april 2003. Drift og
vedlikehold av foretakets eiendomsmasse gjøres gjennom
kjøp av tjenester fra kommunens enheter eller fra private
entreprenører. Molde Utleieboliger KF hadde 461 boliger per
31. desember 2009. Det er kjøpt administrative tjenester
fra Molde kommune for 0,3 mill. kroner. Foretaket har betalt
renter på ansvarlige lån til kommunen med 1,1 mill. kroner
tilsvarende 3,1 pst. renteavkastning.

13
15
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Rådmannens kommentar
organisasjonskartet
Konsern kart
organisasjon

Regnskap 2009
-37 166
34 897
2 269

Budsjett 2009
-38 293
38 293
-

Molde kommune ...................................................................................................... 10
Kommunale foretak ................................................................................................. 10
Kommunale aksjeselskap .............................. ........................................................ 10
Interkommunale selskap ........................................................................................ 10
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Balansert avviksforklaring
20
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Økonomi: Foretaket hadde et netto driftsresultat på kr.
24

Investeringene i ny eiendomsmasse i 2009 er gjort innenfor
kommunens budsjett og investeringsramme. I løpet av året har
foretakets boligmasse økt med 17 nye boenheter.

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

2007
0,1 %
0,4 %
0,0 %
0,5 %

2008
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %

2009
0,8 %
0,8 %
0,0 %
1,5 %

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
-1 127
-2,9 %
-37 792
-30 516
-39 442
3 396
8,9 %
42 600
30 313
39 442
92
111
-2 269
-4 715
92
-

Sykefravær: For 2009 hadde vi et samlet fravær på 1,5 pst.

Samfunn og livskvalitet

Kommunebarometer..................................... ........................................................... 10
Miljørapport..................................... ......................................................................... 10
Beredskap..................................... ............................................................................ 10

28
2.269.000,i 2009 som i sin helhet går til nedbetaling av underdekning
i 2008 på omtrent 4,8 mill. kroner. Avvik på utgifts35
siden i 2009 skyldes i alt vesentlig større driftskostnader enn
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37
på eksterne lån enn det som var forventet gav lavere kapitalkostnader. Utsatte, forsinkede investeringer har medført at
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kompensert
mva ble 2,8 mill. kroner lavere enn budsjettert på
80
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Daglig leder Torstein Fuglseth

I de kommende årene blir utfordringene å framskaffe nok nye
boliger som har riktig størrelse, beliggenhet og kostnad. Liten
tilgang på egnede tomtearealer er det største hinderet for
framskaffelse av kommunale utleieboliger.

KOSTRA

Det presiseres at dette er foreløpige KOSTRA-tall som ble
innrapportert per 15. februar. Endelige tall blir først publisert
juni 2010.
.
.
.
.

.
.
Molde..
2007.

Prioritering
Netto driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger per innbygger i kr., konsern
-371
Netto driftsutgifter til boligformål per innbygger i kroner, konsern
-334
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner, konsern
2 612
Dekningsgrad
Kommunalt disponerte boliger per 1.000 innbyggere
17
Andel boliger tilgjengelig for rullestolbrukere
Korrigerte brutto driftsutgifter per eid bolig, konsern
45 554
Utdypende tjenesteindikatorer
Antall søknader i alt per 1.000 innbyggere
Husbankindikatorer
Kommunalt disponerte omsorgsboliger per 1.000 innbyggere
9,3
Beløp per måned per husstand i statlig bostøtte fra Husbanken
1 769
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1.000 innbyggere
19

.
.
Molde.
2008.

.
.
.
. Gj..snitt.. Gj..snitt. Gj..snitt
. Komm.. Komm.. Komm.. landet. landet. landet
Molde. grup..13. grup..13. grup..13. utenom.. utenom. utenom
2009.
2007.
2008.
2009. Oslo.-07. Oslo.-08. Oslo.-09

-323
-330
2 403

-205
-160
2 108

-78
-43
664

-64
-17
733

-53
-2
761

-98
-51
730

18
46 936

19
33
59 861

19
43 732

19
47 562

20
38
49 388

20
41 528

-

8

-

-

7

-

-

7

9,9
1 808
18

9,8
2 023
22

5,6
1 835
22

5,6
1 870
22

5,5
2 093
25

6,2
1 775
21

6,2
1 828
21

6,1
2 024
23

-103
-40
721

-113
-53
796

20
20
46
45 075 50 682
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MOLDE VANN OG AVLØP KF
Tjenester og oppgaver

Lager og byggdrift

Vann og avløp (va-drift)

Molde Vann og Avløp KF ble etablert 1. januar 2007. Oppgavene innenfor virksomhetsområdet omfatter forvaltning, drift
og vedlikehold av kommunens vann- og avløpssystem, samt
saksbehandling og forvaltningssaker innen dette området.
Vannet leveres gjennom to vannverk. Hindalsrøra sentralvannverk leverer vann til Molde sentrumsområde og Bolsøya.
Fannefjord vannverk leverer vann fra Kloppavatn til østre deler
av kommunen, Skålahalvøya og Sekken. Vannbehandlingsanlegget ligger ovenfor Hjelset. Avløp er betegnelse for kloakk
fra husholdninger og næringsliv og oppsamlet regnvann. For
Molde sentrumsområde går kloakken gjennom renseanleggene på Cap Clara og på Nøisomhed. På Hjelset er det også
et større avløpsrenseanlegg.

Avdelingen har ansvar for foretakets drift og beredskapslager
for rør og deler til kommunens vann- og avløpsnett. Videre har
avdelingen ansvar for utvendig drift av foretakets formålsbygg
(Plutoveien 7, renseanlegg, avløpsanlegg, pumpestasjoner
med mer).

Foruten disse anleggene har kommunen 12 mindre anlegg
der avløpet blir renset i slamavskillere.
Avdelingen forvalter, drifter og vedlikeholder et ledningsnett
på 506 kilometer.

Andre oppgaver som foretaket utfører for Molde kommune
• Renovasjon - håndtering av avgiftsregistret for husholdningsavfall, kundebehandling vedrørende spørsmål omkring
abonnement, bestillinger med mer. Samarbeider med RIR
og forurensningsmyndighet
• Saksbehandling og oppfølging av byggesaker på forurenset
grunn
• Behandling av avfalls- og miljøsaneringsplaner for bygg
større enn 300 m2
• Myndighetsoppfølging i henhold til forurensingsloven
• Oppfølging av forurensing i vassdrag
• Nedgravde oljetanker større enn 3.200 liter
• Kvalitetssikring av badevann

Prosjektering

Investeringer

Prosjekteringsavdelingen har følgende hovedoppgaver:
• Overordnede planer innen vannforsyning og avløp.
• Prosjektering av vann- og avløpsanlegg og utarbeidelse av
anbudsgrunnlag.
• Bygge- og prosjektledelse av vann- og avløpsanlegg.
• Molde kommune kjøper tjenester fra avdelingen innenfor
overordnet og teknisk planlegging av boligfelt, veganlegg,
park- og friluftsanlegg

Anlegg

Anleggsavdelingen håndterer investeringsoppgaver hovedsaklig innen vann og avløp. Investeringsoppgavene omfatter
saneringsoppgaver på avløpsnettet og utskifting av gamle
vannledninger. Det aller meste av gravearbeider som skjer i
gatene
i Molde sentrum gjelder sanering av avløpsnettet og
2
4
6
utskifting
av gamle vannledninger. Avdelingen leies også inn
7
av 101315Molde kommune for bygging av veganlegg med mer.

Innhold
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Daglig leder Bjarte Koppen

Foretaket arbeider aktivt med utskifting av gamle ledninger,
nylegging av ledninger til nye områder som kommunen ønsker utvikling i samt utbygging for å etterleve myndighetsgitte
kvalitetskrav både innenfor vann og avløp.
Foretaket forvaltet et investeringsbudsjett på til sammen 33,4
mill. kroner i 2009. Bygging av vannbasseng for økt leveringssikkerhet i Årødalen og oppgradering av vann- og avløpsrør i
Øvre veg/Parkvegen var de største investeringsprosjektene
i 2009. Foretaket skiftet ut 2.550 meter med rør og la 2.078
meter med nye rør.
I tillegg til utbyggingsprosjekt innenfor vann og avløp, gjennomførte foretaket en god del utbyggingsprosjekt på vegne
av basisorganisasjonen innenfor teknisk planlegging og utbygging av boligfelt, veganlegg, park- og friluftsanlegg.
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Antall
abonnenter med kommunalt vann
Antall abonnenter med kommunalt avløp
35
Antall km vannledninger
Antall km avløpsledninger
37
Vannleveranser
(mill. m3)
Sentralvannverket
Fannefjord
Vannverk
56
80
Møre
Edelfisk
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Brutto driftsinntekter
Brutto driftsutgifter
Interne finansieringstransaksjoner
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

Regnskap 2009
68 818
65 487
3 389
-58

Budsjett 2009
68 271
67 591
680
-

Bemanning

2007

2008

2009

Antall ansatte
Antall årsverk

40
38,57

42
40,52

44
43,30

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

2007
1,0 %
0,8 %
3,9 %
5,7 %

2008
1,2 %
0,5 %
3,3 %
5,0 %

2009
1,0 %
0,8 %
4,5 %
6,4 %

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
547
0,8 %
56 115
41 524
75 431
2 104
3,1 %
64 153
57 371
75 431
-2 709 -398,4 %
7 831
15 846
58
-207
-

Balansert avviksforklaring

Økonomi: Molde Vann og Avløp KF har ansvar for fire kjerneom-

mål. Fokus på de som er på jobb, dialog med en av de langtidssykmeldte med tanke på jobbtilpassing og mulig omskolering
er tiltak som gjøres.

råder der det blir ført separate selvkostregnskap:

Vann: Gebyrinntektene ble 0,6 mill. kroner lavere enn budsjett.
Driftsutgiftene utenom finansutgifter ble kr. 24.600,- over
budsjett. Kapitalkostnadene ble som følge av vesentlig lavere
renter 3,0 mill. kroner mindre en budsjettert. I budsjettet var
det lagt opp til en redusering av vannfondet på 0,1 mill. Resultatet viser en fondsavsetning på 1,2 mill. Vannfondet for 2009 blir
med dette 3,6 mill. kroner.

Medarbeidere: Snittet for virksomheten ligger litt under

målsettingen til kommunen med en helhetsvurdering blant de
ansatte 4,5. De ansatte er stort sett fornøyd med innholdet og
organiseringen av arbeidet. Lavest resultat vises på systemer
for lønns- og arbeidstidsordninger (3,7) der lønnen i forhold
til jobben som gjøres får lavest resultat (3,2). Ellers må det
bemerkes at de ansatte i Molde Vann og Avløp KF gav den
laveste vurderingen i kommunen på spørsmålet om de ansattes vurdering av arbeidsplassens omdømme blant innbyggerne
i kommunen.

Avløp: Gebyrinntektene ble 0,4 mill. kroner lavere enn budsjett.
Driftsutgiftene ble 1,6 mill. kroner lavere en budsjett. Kapitalkostnadene ble som følge av vesentlig lavere renter 1,4 mill.
kroner lavere en budsjettert. I budsjettet var det lagt opp til en
avsetning på 0,4 mill. kroner til avløpsfondet. Resultatet viser
en fondsavsetning på 3,1 mill. Avløpsfondet for 2009 blir med
dette 2,9 mill. kroner.

Brukere: Det er ikke gjennomført spesifikke brukerundersøkel-

ser innenfor vann- og avløpsområdet. I innbyggerundersøkelsen
2009 scoret vann- og avløpsvirksomheten svært høyt med en
tilfredshet på 72 av 100, kun slått av bibliotektilbudet.

Tømming private slamavskillere: Gebyrinntektene ble kr.
41.000,- høyere enn budsjett. Driftsutgiftene ble 0,1 mill. kroner
mer enn budsjett. Resultatet blir da et underskudd som må
dekkes senere.

Framtidige utfordringer

Renovasjon: Gebyrinntektene ble 0,6 mill. kroner lavere enn
budsjett. Driftsutgiftene ble 0,1 mill. kroner over budsjett.
Resultatet blir da en fondsreduksjon på 0,7 mill.
Renovasjonsfondet for 2009 blir med dette 0,5 mill. kroner.
Sykefravær: Fraværet gikk opp fra 2008 til 2009. Økningen lig-

ger innenfor langtidsfravær. Som følge av relativt høyt langtidsfravær på slutten av året endte vi 0,4 pst. over kommunens

ANDRE SELSKAP

Vann- og avløpsområdet sliter med en ”forgubbing” på personellet, samtidig som det ikke blir utdannet nok personell til å
dekke avgangen. Med stadige strengere krav til kvalitet er den
største utfordringen å beholde og rekruttere riktig personell.

KOSTRA

Det presiseres at dette er foreløpige KOSTRA-tall som ble
innrapportert per 15. februar. Endelige tall blir først publisert
juni 2010.
.
.
.
.

Vann
Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb)
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)
Andel fornyet ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år
Gjennomsnittlig husholdningsforbruk per tilknyttet innbygger (l/pers/døgn)
Avløp
Driftsutgifter per innb. tilknyttet kommunal avløpstjeneste
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)
Andel fornyet ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år

.
.
Molde..
2007.

.
.
Molde.
2008.

.
.
.
. Gj..snitt.. Gj..snitt. Gj..snitt
. Komm.. Komm.. Komm.. landet. landet. landet
Molde. grup..13. grup..13. grup..13. utenom.. utenom. utenom
2009.
2007.
2008.
2009. Oslo.-07. Oslo.-08. Oslo.-09

690
746
1,6
155

683
1 186
1,0
180

1 186
1,0
183

607
1 544
0,7
176

665
1 756
0,8
182

704
1 696
1,0
85

684
2 355
0,7
197

751
2 560
0,7
197

785
2 623
0,8
141

497
830
0,7

463
1 165
1,1

1 225
0,5

789
2 270
0,7

830
2 483
0,6

899
2 367
0,5

824
2 723
0,9

892
2 930
0,5

920
3 043
0,5
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MOLDE FOLKEBAD KF
Tjenester og oppgaver

Molde Folkebad KF ble etablert 29. mars 2007. Foretaket ble
registret i Brønnøysundregisteret 24. november 2007. Inngående balanse i foretaket er satt til 32,3 mill. kroner.
Foretaket skal i henhold til vedtektene på kommunens vegne,
eie og besørge god forvaltning og drift av Moldebadet. Dette
arbeidet starter allerede i det pågående forprosjektet. Forprosjektet ble godkjent i kommunestyret 21. juni 2007, med en
netto kommunal investeringsramme på 120,1 mill. kroner.

Daglig leder Eva Kristin Ødegård

Moldebadet åpner 10. april 2010, og vil være et anlegg som
gir innbyggerne i regionen et tilbud innen trivsel, velvære,
helse og idrett. Moldebadet inneholder konkurransebasseng,
helse-/terapibasseng, familiebasseng, barne-/plaskebasseng,
boblebad og badstuer.
I tillegg vil Moldebadet inneholde en klatrevegg, strømkanal,
flere rutsjebaner, kafé med mer.

Molde Folkebad KF inngår i et byggfellesskap bestående av
følgende eiere:

Investeringer
Total investeringsramme for prosjektet
Diverse tilskudd
Refusjon mva
Netto

136

183 000
31 400
31 500
120 100

Christie & Opsahl AS er totalentreprenør for prosjektet.
Hammerø og Storvik AS er innleid byggeledelse for prosjektet.
I følge byggeledelsen ligger prosjektet per 31.desember 2009
innenfor totalrammen.

Innhold
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• Seksjon 1: Moldebadet - Molde kommune ved Molde
Folkebad KF
• Seksjon 2: Hotellet - Seilet Hotell Eiendom AS
• Seksjon 3: Næringsdel - Parkgården AS
(SPA og treningssenter)

2
4
6
7
10
13
15

Introduksjon
ordførerens kommentar
Politikerkart
Rådmannens kommentar
organisasjonskartet
Konsern kart
organisasjon

20

Mål og måloppnåelse

24

Samfunn og livskvalitet

28

Kommunens styringsredskap

35

Medarbeider

37

Økonomi

56
80

Innvesteringer

Molde kommune ...................................................................................................... 10
Kommunale foretak ................................................................................................. 10
Kommunale aksjeselskap .............................. ........................................................ 10
Interkommunale selskap ........................................................................................ 10
Molde kommunale pensjonskasse.............. ......................................................... 10
Kommunens visjon ..................................... ............................................................. 10
Satninsgsområde sentrumsutvikling ..... .............................................................. 10
Satsningsområde ungdom ......................... ........................................................... 10
Evaluering av overordnede mål .................. .......................................................... 10
Innbyggerundersøkelse (omdømmebygging)..................................... ................ 10
Kommunebarometer..................................... ........................................................... 10
Miljørapport..................................... ......................................................................... 10
Beredskap..................................... ............................................................................ 10
Årshjulet ..................................... .............................................................................. 10
Rettesnora - kommunens kvalitetsstyringssytem ..................................... ........ 10
Balansert målstyring (BMS) ....................... ........................................................... 10
Kvalitetsdokumentasjon ............................... ......................................................... 10
Avvik og tiltaksrapportering ....................... ........................................................... 10
Risikoanalyse ..................................... ...................................................................... 10
Kompetanseutvikling ............... ............................................................................... 10
Medarbeiderundersøkelsen ..................... ............................................................ 10
Likestilling ................................................................................................................. 10
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ............... ............................................................ 10
Hovedverneombud .................................................................................................. 10
Tillitsvalgte ..................................... .......................................................................... 10
Seniorpolitikk ..................................... ...................................................................... 10
Sykefravær ..................................... .......................................................................... 10
Kvalitetskommuneprosjekt ...................... .............................................................. 10
Regnskapsprinsipper og regnskapsresultat ..................................... ................. 10
Driftregnskapet ........................................................................................................ 10
Investeringsregnskapet ........................... .............................................................. 10
Balansen ................................................................................................................... 10
Noter ..................................... .................................................................................... 10
Finansrapport ........................................................................................................... 10
Hovedtallsanalyse ................................................................................................... 10
Kommunene og norsk økonomi .............. .............................................................. 10
Investeringer alle avdelinger og resultatenheter ..................................... ......... 10

Generelle nøkkeltall (KoSTRA)

Behovsprofil ..................................... ........................................................................ 10
Sammenligning andre kommuner hovedtall ... .................................................... 10

Framtidige utfordringer

Moldebadet vil arbeide for å etablere gode rutiner for ansatte og for våre
kunder.
Moldebadet skal fremstå som et trivelig badeanlegg for alle våre gjester
som skal gi de økt livskvalitet i hverdagen.
Moldebadets organisasjonen blir bygd rundt 3 nøkkelord.

SERVICE – SIKKERHET – HYGIENE:

•
•
•

SERVICE: Moldebadet skal fremstå med ansatte med humør og
begeistring. Trivsel for ansatte gir trivsel for kundene.
SIKKERHET: Moldebadet skal fremstå som et anlegg hvor sikkerheten for våre gjester er godt ivaretatt.
HYGIENE: Moldebadet skal fremstå som et anlegg hvor det er høy
fokus på renhold.

Utfordringene totalt blir å skape en god bedrift som fører til at antall besøkende holder seg på nivå med prognosen.

MOLDE EIENDOM KF
Tjenester og oppgaver

Molde Eiendom KF er Molde kommunes eiendomsselskap.
Foretakets oppgaver består av å forvalte, drifte og vedlikeholde byggene. I tillegg utføres serviceoppgaver for brukerne.
Molde Eiendom KF er også byggeherre for kommunens investeringsprosjekt, sammen med at foretaket utfører prosjekt- og
byggeledelse av disse.

Daglig leder Svein Arild Istad

og bestilling. Det ble oppstart av prosjektene ved Bolsøya,
Langmyra og Sellanrå skole. Disse vil det arbeides med utover
2010. Glomstua omsorgsenter forventes ferdigstilt i løpet
av 2010. I tillegg har det også blitt gjennomført mindre flere
prosjekter på både barnehage, skole og institusjoner. Disse vil
beskrives utfyllende i foretakets årsrapport.

Investeringer

I 2009 ble Bekkevoll ungdomsskole og Skjevik barne- og ungdomsskole ferdigstilt. Begge disse prosjektene har resultert i
flotte bygg og er utført i henhold til økonomiske ramme

2007
-

Hovedtall
Brutto driftsinntekter
Brutto driftsutgifter
Interne finansieringstransaksjoner
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

2008
19
24,20

Regnskap 2009
102 686
86 263
16 411
12

2009
27
24,20

Budsjett 2009
72 024
55 687
16 337
-

Balansert avviksforklaring

Molde Eiendom KF hadde i 2009 et svært utfordrende år.
Overtakelsen av kommunens idretts- og kulturbygg gav store
merutgifter. I hovedsak skyldes dette høyt forbruk av strøm og
forsømt vedlikehold. I tillegg ble også regnskapet belastet med
restbetalinger fra 2008 for skoleområdet. Omorganisering og
overtakelse av tjenester som tidligere har blitt innkjøpt bidro
til å redusere merforbruket. Det ble også utført store vedlikeholdsoppgaver på byggene, i tillegg tiltakspakken som ble gitt
fra staten. Alt i alt, viser regnskapet for Molde Eiendom KF
et mindreforbruk på kr. 12.000,-, noe som en skal være svært
fornøyd med.

Sykefravær: Molde Eiendom KF har i 2009 et samlet sykefra-

vær på 8,2 pst. Hoveddelen av dette skyldes langtidsfravær.
Disse sakene ble løst og foretaket hadde i 4. kvartal kun 1,3
pst. sykefravær. Molde Eiendom KF ønsker å ha et sykefravær
som gjenspeiler arbeidsglede og trivsel, samtidig som den
enkelte ansatte har mulighet til å ivareta egen helse gjennom
berettiget fravær.
Foretaket vektlegger individuell oppfølging og gjennomføring
av tiltak for å lette tilbakekomst til arbeide. Godt arbeidsmiljø
vil alltid bidra positivt til reduksjon av sykefravær. Molde Eiendom har gjennom medarbeidersamlinger styrket både faglig
og kollegialt miljø i 2009. Denne satsingen vil videreføres i 2010.

Sykefravær
Egenmelding (1-8 dager)
Bedriftsbetalt (1-16 dager)
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)
Totalt fravær

2007
-

2008
0,8 %
0,9 %
2,9 %
4,6 %

2009
0,7 %
0,6 %
6,8 %
8,2 %

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
30 662
42,6 %
58 462
-30 576
-54,9 %
55 312
-74
-12,3 %
3 150
-12
0,0 %
-
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Bemanning
Antall ansatte
Antall årsverk

Medarbeidere: (Har ingen måling)
Brukere: Det har vært en undersøkelse i forhold til vaktmestertjenesten. En viser til kommunestyresak 98/09.

Framtidige utfordringer

Molde Eiendom KF ser følgende ufordringer for tiden
fremover:
• Sikre at det gis tilstrekkelige ressurser for å ivareta realverdien av eiendomsmassen til Molde kommune. Periodisk
vedlikehold for å ivareta byggenes levetid er det viktigste
tiltaket for å redusere kommunens lånegjeld.
• Overtakelse av drift og vedlikehold ved institusjonsbyggene.
• Rekruttere ingeniør kompetanse for å redusere innleie av
eksterne konsulenter til både eiendomsdrift og
prosjektledelse.
• Gjennomføre energiøkonomiserende tiltak som gir gevinst
for kommunen. Styrke teknisk drift gjennom å satse på
utvikling av sentrale driftsanlegg.
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Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg på konsernnivå

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern
4 029
3 351
MVA-kompensasjon drift, kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern
417
321
MVA-kompensasjon investering, kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern
2 042
631
Netto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per innbygger , konsern
271
76
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i pst. av samlede netto driftsutgifter, konsern
11,4
9,7
Brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern
11 377
3 486
Dekningsgrader			
Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger, konsern
4,3
4,1
Produktivitet			
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter., konsern
964
919
Korrigert brutto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per kvadratmeter , konsern
60
39
Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern
142
119
Utdypende indikatorer			
Brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i prosent av samlede brutto investeringsutgifter, konsern
65,9
43,1
Administrasjonslokaler, konsern			
Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger, konsern
871
272
Brutto investeringsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger, konsern
354
217
Korrigerte brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern
1 575
745
Energikostnader til administrasjonslokaler i pst. av brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler, konsern
7,3
13,8
Førskolelokaler, konsern			
Netto driftsutgifter til førskolelokaler per innbygger, konsern
297
294
Brutto investeringsutgifter til førskolelokaler per innbygger, konsern
470
400
Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per innbygger 1-5 år, konsern
2,9
3,9
Korrigerte brutto driftsutgifter til førskolelokaler per kvadratmeter, konsern
1 903
1 332
Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per barn i kommunal barnehage, konsern
9,8
Energikostnader til førskolelokaler i prosent av brutto driftsutgifter til førskolelokaler, konsern
12,0
10,5
Skolelokaler, konsern			
Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger, konsern
1 579
1 732
Brutto investeringsutgifter til skolelokaler per innbygger, konsern
4 834
1 865
Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per innbygger 6-15 år, konsern
14,7
15,7
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler per kvadratmeter, konsern
826
871
Energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter, konsern
112
115
Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev, konsern
14,7
16,2
Institusjonslokaler, konsern			
Netto driftsutgifter til institusjonslokaler per innbygger, konsern
606
586
Brutto investeringsutgifter til institusjonslokaler per innbygger, konsern
2 251
459
Samlet areal på institusjonslokaler i kvadratmeter per innbygger 80 år og over, konsern
21,9
19,2
Korrigerte brutto driftsutgifter til institusjonslokaler per kvadratmeter, konsern
570
798
2
Energikostnader
til institusjonslokaler per kvadratmeter, konsern
188
130
4
6
7
Samlet
areal på institusjonslokaler i kvadratmeter per beboer i institusjon, konsern
94,2
103,4
10
13
Kommunale
idrettsbygg, konsern			
15
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger, konsern
313
271
20
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger, konsern
3 414
383
Korrigerte
brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per kvadratmeter, konsern
830
1063
24
Energikostnader
til kommunale idrettsbygg per kvadratmeter, konsern
148
136
28
Kommunale kulturbygg, konsern			
35
Netto
driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger, konsern
92
120
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger, konsern
54
162
Korrigerte
brutto
driftsutgifter
til
kommunale
kulturbygg
per
kvadratmeter,
konsern
953
669
37
Energikostnader til kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern
175
84

Innhold
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2009
Prioritering			

138

Introduksjon
ordførerens kommentar
Politikerkart
Rådmannens kommentar
organisasjonskartet
Konsern kart
organisasjon

Molde kommune ...................................................................................................... 10
Kommunale foretak ................................................................................................. 10
Kommunale aksjeselskap .............................. ........................................................ 10
Interkommunale selskap ........................................................................................ 10
Molde kommunale pensjonskasse.............. ......................................................... 10

Mål og måloppnåelse

Kommunens visjon ..................................... ............................................................. 10
Satninsgsområde sentrumsutvikling ..... .............................................................. 10
Satsningsområde ungdom ......................... ........................................................... 10
Evaluering av overordnede mål .................. .......................................................... 10
Innbyggerundersøkelse (omdømmebygging)..................................... ................ 10

Samfunn og livskvalitet

Kommunebarometer..................................... ........................................................... 10
Miljørapport..................................... ......................................................................... 10
Beredskap..................................... ............................................................................ 10

Kommunens styringsredskap

Årshjulet ..................................... .............................................................................. 10
Rettesnora - kommunens kvalitetsstyringssytem ..................................... ........ 10
Balansert målstyring (BMS) ....................... ........................................................... 10
Kvalitetsdokumentasjon ............................... ......................................................... 10
Avvik og tiltaksrapportering ....................... ........................................................... 10
Risikoanalyse ..................................... ...................................................................... 10

Medarbeider

Kompetanseutvikling ............... ............................................................................... 10
Medarbeiderundersøkelsen ..................... ............................................................ 10
Likestilling ................................................................................................................. 10
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ............... ............................................................ 10
Hovedverneombud .................................................................................................. 10
Tillitsvalgte ..................................... .......................................................................... 10
Seniorpolitikk ..................................... ...................................................................... 10
Sykefravær ..................................... .......................................................................... 10
Kvalitetskommuneprosjekt ...................... .............................................................. 10

Økonomi

56
80

Regnskapsprinsipper og regnskapsresultat ..................................... ................. 10
Driftregnskapet ........................................................................................................ 10
Investeringsregnskapet ........................... .............................................................. 10
Balansen ................................................................................................................... 10
Noter ..................................... .................................................................................... 10
Finansrapport ........................................................................................................... 10
Hovedtallsanalyse ................................................................................................... 10
Kommunene og norsk økonomi .............. .............................................................. 10

Innvesteringer

Investeringer alle avdelinger og resultatenheter ..................................... ......... 10

Generelle nøkkeltall (KoSTRA)

Behovsprofil ..................................... ........................................................................ 10
Sammenligning andre kommuner hovedtall ... .................................................... 10

Gj.snitt landet
utenom Oslo
2009

3 547
338
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1 240
10,3
9,7
1 773
1 970
17,1
825
114
17,6
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MOLDE HAVNEVESEN KF
Tjenester og oppgaver

All havnedrift som tidligere lå i Molde Havnevesen KF, ble
overført til et nyetablert interkommunalt havnevesen som
fikk 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 havneinnretninger i
Molde havn, og er således Molde kommunes eiendomsselskapi havna. Molde Havnevesen KF har et eget styre på
3 personer som er politisk oppnevnt av Molde kommune.

Nøkkeltallsinformasjon
2007
4,1
84,9

Omsetning (mill. kroner)
Einedeler (mill. kroner)

2008
3,6
83,0

2009
4,0
80,1

(Foreløpige tall for 2009)

Hovedtall
Brutto driftsutgifter
Brutto driftsinntekter
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

Budsjett 2009
2 517
-4 015
-1 498

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
-1 429
-56,8 %
2 916
0
0,0 %
-3 640
-1 429
95,4 %
-724
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(Foreløpige tall for 2009)

Regnskap 2009
3 946
-4 015
-69
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KIRKELIG FELLESRÅD

Kirkeverge Hans Jakob Nes

Tjenester og oppgaver

Kirken i Molde består av seks sokn fordelt på to prestegjeld.
De er organisert med en stab i hvert prestegjeld i tillegg til
fellesrådets administrasjon.

Når det gjelder soknenes ansvar for «det kristelige liv» herunder forkynnelse, undervisning, diakoni og kirkemusikk, har
menighetsrådene virksomhetsansvar for dette (Kirkelovens
§ 9). Det er fellesrådets ansvar å forvalte midler fra kommune
og stat til å dekke utgifter til lønn og utstyr for de ansatte i
soknene. Det er stor grad av aktivitet som kommer barn, unge
og voksne til gode og kirkens ansatte er tilstede i folks sorg
og glede.

Molde Kirkelige fellesråd ivaretar oppgaver etter Kirkelovens
§14 på vegne av de enkelte sokn i den lokale kirken i Molde
kommune. Fellesrådet forvalter midler som i tillegg til å
komme fra staten, i hovedsak kommer som overføringer fra
Molde kommune.

Kirkelig fellesråd har ansvaret for kirkegårdsdriften som i
hovedsak utføres av kommunens parkvesen som kommunal
tjenesteyting.

Molde kirkelige fellesråd har ansvaret for:

Regnskap 2009
Brutto driftsinntekter
16 319
Brutto driftsutgifter
15 239
Interne finansieringstransaksjoner
1 003
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk
77

Budsjett 2009
12 497
12 627
-125
-5

Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
3 822
30,6 %
14 309
12 868
15 292
-2 612
-20,7 %
13 236
12 654
15 341
-1 128
838
131
82
235
83
-

Nøkkelinformasjon
Medlemmer av DNK
Døpte
Konfirmanter
Bryllup
Gravferder
Antall gudstjenester
Konserter m.m.
Deltakere ved alle gudstjenester
Gjennomsnitt gudstjeneste, søndag og helligdager

Innhold
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• Økonomiske og administrative oppgaver
• Drift og vedlikehold av kirker, kirkegårder og kirkelige
kontorer
• Arbeidsgiveransvaret for lokalt kirkelige ansatte
• Utarbeidelse av mål og planer

2
4
6
7
10
13
15

Introduksjon
ordførerens kommentar
Politikerkart
Rådmannens kommentar
organisasjonskartet
Konsern kart
organisasjon

20

Mål og måloppnåelse

2006
21 424
224
213
55
186
351
55
41 914
150

2007
21 276
227
247
61
194
353
44
43 049
137

2008
21 233
225
221
54
198
289
40
39 332
158

2009
21 185
248
271
59
190
304
34
40 634
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Balansert avviksforklaring

Det lille overskuddet i regnskapet forklares ved refusjon av
sykepenger og noe lavere pensjonsutgifter enn budsjettert.
Øvrige driftsposter er hovedsakelig i balanse.

371

405

446

390

403

415

458

474

486

154
87,7
89,4
75,8
90,2
34
1,5
15

114
86,7
80,1
67,9
88,0
33
1,3
12

26
85,6
85,8
72,1
94,1
36
1,4
12

114
80,7
71,5
62,8
90,0
33
1,0
12

132
79,9
69,6
61,8
90,6
33
0,9
11

141
78,4
65,9
61,3
90,8
33
0,9
11

141
84,3
81,0
69,8
94,3
36
1,2
15

154
83,3
77,9
68,9
95,0
35
1,1
15

169
82,0
74,9
68,4
93,9
35
1,1
14

Framtidige utfordringer

Driften til kirkelig fellesråd oppleves svært trang og balanseres hvert år grunnet stor grad av budsjettdisiplin og betydelig frivillig dugnadsinnsats. Det vil bli en stor utfordring de
kommende år å klare å tilpasse driften til forventet reduserte
rammer, noe som ikke anses som mulig uten en betydelig
aktivitetsreduksjon.

MOLDE KOMMUNALE
PENSJONSKASSE
Tjenester og oppgaver

Molde kommunale pensjonskasse ble opprettet med virkning
fra 1. januar 2008 og administrerer de pensjonstjenester og
forpliktelser som er avtalt i hovedtariffavtalen for kommunale
arbeidstakere, med unntak av pensjonstjenester for sykepleiere som etter egen ordning fra 1962 er administrert av KLP,
og for pedagogisk personell som etter egen avtale er knyttet
til Statens Pensjonskasse. Molde kommunale pensjonskasse
eier og forvalter Molde rådhus og Storgata 31. Pensjonskassen leverte et svært godt økonomisk resultat både i 2008 og
2009 og har hittil vært et godt verktøy for å redusere kommunens pensjonskostnader på sikt. Pensjonskassens egenkapital

Eiendeler (mill. kroner)
Resultat av teknisk regnskap
Resultat av ikke teknisk regnskap
Resultat før skattekostnad
Skattekostnader
Totalresultat

2008
150 721 892
728 451 072
879 172 964
93 747 976
785 424 988
879 172 964

2008
-16 744 000
16 749 000
5 000
-5 257 000
-5 252 000

2009
126 240 975
890 553 431
1 016 794 406
123 445 307
893 349 099
1 016 794 406

2009
12 795 505
13 814 544
26 610 049
3 087 281
29 697 330

og forpliktelser er på 1.017 mill. kroner og har en kapitaldekning på vel 21,2 pst., mens kravet til kapitaldekning er på 8
pst. Pensjonskassen er således meget solid.
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Eiendeler (mill. kroner)
Selskapsportefølje
Kundeportefølje
Sum eiendeler
Sum egenkapital
Sum forpliktelser
Sum egenkapital og forpliktelser

Daglig leder Hilmar Windstad
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Ansvarlig utgiver: Molde kommune
Foto forside, side 4-5, temasider og bakside: Hogne Danielsen
Foto til organisasjonskart og kommunestyre: Arne Strømme

144

Rådhuset, 6413 Molde
Telefon: 71 11 10 00
www.molde.kommune.no

