KONTROLLUTVALGET
I
MOLDEKOMMUNE
Molde, 14.juni 2017
Til medlemmene i kontrollutvalget
MØTEINNKALLING
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MOLDEBADET
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MOLDE EIENDOM KF. ØKONOMIRAPPORT l. TERTIAL 2017
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OPPFØLGINGSLISTE
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EVENTUELT

KF. ØKONOMIRAPPORT

l. TFRTIAL 2017
l. TERTIAL 20l7

Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i
dette møtet eller i seneremøte, kan dette gjøres under Eventuelt.

Eventuelleforfall meldespåtlf. 7l ll 15 79, evt. mob. 91 37 ll lZ.
E-post:postmottakfilkonIrOlluufaløronisdul.no
Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov.

Trygve Grydcland (s)
leder
Jane Anita Aspen (s)

daglig leder
Kopi:
Ordfører
Rådmann

Møre og Romsdal Revisjon [KS

MOLDE

KOMMUNE

Saksnmppe.
Arkiv;

Kontrollutvalget

2017-1502/03
033 & l7

Saksbehandler:JaneAnitaAspen
Dato:

9.6.2017

Saksframlegg
Utvalgssaksnr
PS I7/I7

Utvalg
Kontrollutvalget

GODKJENNING
Sekretariatets

AV PROTOKOLL

Møtedato
21.6.20l7

FRA MØTE 24. APRIL 2017

innstilling

Protokollen fra møte 24. april 2()l7 godkjennes.
Til å signere protokollen velges:
l. . . . . . . . . . . . . ._
2.
Saksopplysninger

Vedlagt følger protokollen fra forrige møte. Det er ikke fremkommet merknader til
protokollen.

Protokollen godkjennes termelt i påfølgende møte samtidig som det velges to inedleininer til
å signere protokollen.

Jane Anita Aspen

daglig leder

KONTROLLUTVALGET

I

MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
Møte nr:
Møtedato:
Tid:

2/ 17
24.41.2017
Kl. 12.00~ 16.00

Møtested:

Galleriet,

Sak nr:
Møteleder:

09/17 16/17
Trygve Grydeland. leder (H)
Ann Monica Haugland, nestleder (Frp)
Anne Brekke (Ap)

Forlall:
Ikke møtt:
Møtende vara:

Bonde Nordset (Bor)
Ingen

Fra sekretariatet:

Jane Anita Aspen, daglig leder
Anne Oterhals, regnskapsrevisor (under sak 09/ I 7- I 5/17)
Rolf Kåre Sæther, oppdragsansvarlig revisor (under sak 1 l/17-15/17)
Kurt Magne Thrana, økonomisjef (under sak 1 1/17-15/17)
Ann-Mari Abelvik, kons. komrminalsjefdrift (under sak 11/17-15/17)

Molde rådhus

Knut Stàle Morsund (Kr!)

Fra revisjonen:
Av øvrige møtte:

Rose Mari Skarset (Bor)

Olav Akselvoll, havnedirektør (under sak 12/17)
Dagrunn K. Stakvik. økonomileder Molde Havnevesen

KF (under sak 12/17)

Mona Helen Sørensen, daglig leder Molde Eiendom KF (under sak 14/17)
Åsmund Kjartan Vestad, tidl. daglig leder Molde Eiendom KF (under sak 14/17)
Eva Kristin Ødegård, daglig leder Moldebadet KF (under sak 13/17)
Bjarte Koppen, daglig leder Molde Vann og Avløp KF (under sak 15/17)

Leder ønsket velkommen og ledet inøtet.
Innkalling ble godkjent. Sak 16/17 ble behandlet før sak 11/17. Alle orienteringene knyttet til
àrsregnskapene ble tatt før behandling av sak 1 1/17. Sakliste ble godkjent med denne
endringen.
TIL BEHANDLING:
UTv. SAKSNR. TITTEL
PS 09/17

GODKJENNING

PS 10/17

REFERAT OG ORIENTERINGER

PS 11/17

MOLDE KOMMUNE. ÅSREGNSKAP

PS 12/17

MOLDE HAVNEVESEN.

PS 13/17

MOLDEBADET

PS 14/17

MOLDE EIENDOM KF. ÅRSREGNSKAP

PS 15/17

MOLDE VANN OG /\Vl.(»JP KF. ÅRSREGNSKAP

PS 16/17

OPPFØLGINGSLISTE

AV PROTOKOLL FRA MØTE I. MARS 2017

FOR 2016

ÅRSREGNSKAP

KF. ÅRSREGNSKAP

FOR 2016

FOR 2016
FOR 2016
FOR 2016
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PS 09/17

CODKJENNING

AV PROTOKOLL

FRA MØTET l. MARS 2017

Kontrollutvalgets vedtak
Protokollen fra mate 1. mars 2017 godkjennes.
Til å signere protokollen velges:
1.
2.
Kontrollutvalgets behandling
Protokollen fra møte 1. mars 2016 godkjennes.
Det foreslås at Anne Brekke og Knut Ståle Morsund velges til

underskrive protokollen.

Kontrollutvalget lattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets
medlemmer (5 voterende)

PS 10/17

REFERAT OG ORIENTERINGER

Kontrollutvalgets vedtak
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Kontrollutvalgets behandling
Referatsaker:
RS 09/17

Kontrollutvalget f Årsmelding for 2016 f Saksprotokoll fra kommunestyrets mote

23.3.2017 i K-sak 12/17.
RS 10/17

Påminnelse om fristen for levering av regnskap 2016, brev fra Møre og Romsdal
Revisjon IKS til Molde konnnune, Molde Vann og Avløp KF, Molde Eiendom KF og
Moldebadet

RS 1 1/17

KF, daten 13.3.2017

Vurdering av uavhengighet f Skriftlig egenvurderiiig fra oppdragsansvarlig revisor

datert20.4.2017
Orienteringssaker:
OS 07/17

Årsrapport og regnskap for 2016 f Skatteoppkreveren i Molde konimune.

OS 03/17

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen
f brev fra Skatteetaten, Skatt Midtfklorge. datert l5.2.2017.

OS 09/17

Mutebehandling — rutiner når sak er unntatt offentlighet, notat fra Molde
kom munc datert 7.4.2017 soin svar på spørsmål fra kontrollutvalget.

i Molde kommune

Kontrollutvalget ser av notatet at rutiner er på plass, men er usikker på om politikerne
er tilstrekkelig orientert om rutinene.
Kontrollutvalget ønsker at sekretariatet skriver brev til rådmannen og oppfordrer til at
rutinene skjerpes i forhold til informasjon til politikerne om hvordan slike saker skal
håndteres.
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OS 10/17

Molde Kulturskule - avtale med Møre og Romsdal fylkeskommune - Notat til
kontrollutvalget fra Molde kommune, Erik Heggemsnes. datert 7.4.2017.
Av notatet går det frein at det blir forberedt sak om organisering og diinensjoiiering av
PPT til kommunestyret 18.05.17.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5
xfoterende)

T

PS ll/17

Kontrollutvalgets

MOLDE KOMMUNE.

ÅRSREGNSKAP

2016

uttalelse

Kontrollutvalget har i møte 24.4.20l7 i sak l 1/17 behandlet Molde kommunes årsregnskap
for 2016.
Grunnlaget for behandlingen har vært kommunens årsrapport for 2016 inkludert regnskapet
og revisors beretning datert 20. april 2017. l tillegg har revisjonen og økonomisjef og
kommunalsjef drift supplert titvalget med muntlig inforlnasjoii om aktuelle problemstillinger i
møte.

Årsregnskapet inneholder de oppstillingene som lovkravene sier at regnskapet skal inneholde.
Frist etter forskrift for å avlegge regnskapet var 15.2. Revisjonen hadde ikke mottatt noe
regnskap 13.3, og etterlyste da dette.
Molde kommunes driftsregnskap for 2016 viser kr l 373 357 000.- til fordeling til drift, og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 59.2 mill. kroner. Netto driftsresultat er positivt med
94,4 mill. kroner. Avsetning til disposisjonsfond er på 40,2 mill. kroner.
Noen driftsenheter har også i 2016 hatt utfordringer med å holde budsjettet, men regnskapet
viser at avdelingene og enhetene totalt har et mindreforbruk på 10,7 mill. kroner. Det er
spesielt enheter innenfor pleie og omsorg og tiltak funksjonshemmede at en finner vesentlig
merforbruk. Det er redegjort for avvikene i rådmannens årsrapport.
Etter revisjonens mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god
kommunal regnskapsskikk.
Etter utvalgets gjennomgang av årsrapport og regnskap. samt revisors beretning, mener
kontrollutvalget at årsregnskapet gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Molde kommunes
virksomhet og for kommunen sin økonomiske stilling pr. 31.12.2016.
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet for Molde kommune
for 2016 slik det er avlagt.
Kontrollutvalgets

behandling

Økonomisjef Kurt Magne 'lhrana refererte innledningsvis til den spesielle økonomiske
situasjonen som kommunen har gjennomgått de siste årene. De har klart å snu underskudd til
overskudd.
Rådmannen vil innstille til at overskuddet settes av til disposisjonsfondet. Kommunen vil da
ha en god buffer. sier økonomisjefen.
Side
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Økonomisjefen sier at kommunen stort sett har gode lorinàlsbyigg med lite
vedlikeholdsetterslep.
Konst. koininunalsjefdrift. Ann-Mari Abelvik. sier at de har jobbet med forbedringer og
effektivisering. Det er brukt mye tid på analyser av driften. Det vil fortsatt vaere behov for å
liolde et stranit økonomifoktis.

sier Abelvik.

Kontrollutvalget gav uttrykk for at det var en informativ årsrapport.
Oppdragsansxfarlig revisor, Rolf K. Sæther viser til at det er levert en ren beretning. Det har

ikke vaerttid til å avholde noe oppsummeringsniøte med administrasjonen etter avsluttet
revisjon.
lltvalgsleder stilte spørsmål til økonomisjefen om når regnskapet faktisk er avlagt. Det er noe

uklart når regnskapet faktisk er avlagt og revisjonen har i brev datert 13.3. etterlyst
regnskapet. Økonomisjef sier at de regner at regnskapet er avlagt når de rapporterer til
KOSTRA. Dette var gjort for noter og alle avstemminger er ferdig. Revisjonen sier at
regnskapet er avlagt når regnskapet er mottatt med noter og ferdig avstemt. Økonomisjefeii
bemerker at det har vært skifte av revisor og litt endring fra tidligere rutiner.
Revisor oppfordrer til at det tidlig i prosessen blir koordinert alle disse datoene; frister for
avleggelser av regnskap, revisjonsberetning. politisk behandling i styrene. kontrollutvalg.
formannskap og kommunestyre.
Sekretær bemerker at revisjonen tidligere har sendt et brev til kontrollutvalget sammen med
revisjonsberetningen. der revisjonen har kommet med kommentarer til regnskapet som ikke
fremgår' av revisjonsberetningen. Pga. kapasietsutftirdriitger hos revisjonen, så mottar ikke
kontrollutvalget et slikt brev i år. Sekretær sier at dette er viktig informasjon for
kontrollutvalget og det bør derfor være unntaket for i år at kontrollutvalget ikke mottar slik
informasjon skriftlig. Lltvalgsleder oppfordrer til at revisjonen for fremtiden tar inn sentrale
forhold ved revisjonen i revisjonsberetningen (Key Audit Matters). slik det nâ er åpnet for i
revisj onsberetninger etter ny revisjonsstandard.
Økonomisjef Kurt Magne Thrana. konst. kommunalsjef drift. Ann-Mari Abelvik og
oppdragsansvarlig revisor Rolf Sæther svarte på spørsmål fra utvalget.
Det ble foreslått å gjøre følgende korrigeringer i forhold til sekretariatcts utkast til
uttale:
Årsregnskapet inneholder de oppstillingeiie som lovkravene sier at regnskapet skal inneholde.

Åiefegnsktt
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`.Frist etter forskrift for å

avlegge regnskapet var 15.2. Revisjonen hadde ikke inottatt noe regnskap 13.3. og etterlyste

da dette.
Molde kommunes driftsregnskap for 2016 viser kr l 373 357 000.- til fordeling til drift. og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 59.2 mill. kroner. Netto driftsresultat er positivt med
94.4 mill. kroner. Avsetning til disposisjonsfond er på
mill. kronerdfiriæotaappriiflfn-elig
iillfkronefi
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets
medlemmer. (5 voterende)
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PS 12/17

‘ MOLDE IIAVNEVESEN

Kontrollutvalgets

KF. ÅRSREGNSKAP

2016

uttalelse

Kontrollutvalget har i møte 24.4.2017 i sak 12/17 behandlet Molde l-lavnevesen KF sitt
årsregnskap for 2016.
Grunnlaget for behandlingen har vært Molde Havnevesen KF sin årsrapport for 2016 og
revisors beretning datert 24. mars 2017.
Årsregnskapet, som består av resultatregnskap. investeringsregnskap, balansen pr. 31.12.2016
og noter er avlagt av daglig leder og havnestyret. Opplysninger om foretakets økonomiske
stilling og regnskapsresultat er innarbeidet i årsrappolten og presenteres i eget vedlegg.
Molde Ilavnevesen KF sitt regnskap for 2016 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på
kr 15 646.- og et netto driftsresultat

pa kr 240 646.-. Det er ikke foretatt noen investeringer

i

2016.
Kontrollutvalget har påsett at regnskapet er revidert på en betryggende måte. Etter revisjonens
mening er særregnskapet for Molde l-lavnevesen KF avgitt i samsvar med lov og forskrifter
og god kornmunal regnskapsskikk.
Etter utvalgets gjennomgang av årsrapport inkludert regnskap, samt revisors beretning. mener

kontrollutvalget at årsregnskapet gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Molde Havnevesen
KF sin virksomhet og for foretaket sin økonomiske stilling pr. 31.12.2016.
Kontrollutvalget har ikke merknader til Molde Ilavnevesen KF sitt regnskap for 2016.
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet for Molde
Havnevesen KF for 2016 slik det er avlagt av styret 22.3.2017.
Kontrollutvalgets

behandling

l-lavnedirektnr Olav Akselvoll informerte kort om foretaket og svarte på spørsmål fra utvalget.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5
voterende)

PS 13/17

MOLDEBADET

KF. ÅRSREGNSKAP

2016

Kontrollutvalgets uttalelse
Kontrollutvalget har i møte 24.4.2017, sak 13/17, behandlet Moldebadet KF sitt årsregnskap
for 2016.
Grunnlaget for behandlingen har vaert Moldebadet KF sin årsmelding for 2016 inkludert
regnskapet. samt revisors beretning datert 20. april 2017, mottatt 21 .april.

l tillegg har revisjonen og daglig leder supplert utvalget med muntlig informasjon om aktuelle
problemstillinger.
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Årsregnskapet inneholder de oppstillingene som lovkravene sier at regnskapet skal inneholde.
Frist etter forskrift for å avlegge regnskapet var 15.2. Revisjonen etterlyste regnskapet i brev
13.3.

Moldebadet KF sitt regnskap for 2016viser et netto driftsresultat på kr —1 352 525.-,og et
regnskapsmessig merforbruk på kr 1 352 525.-. Samlet har Moldebadet KF et akkumulert
tnerforbruk per 31.12.2016på kr 4 754 562-.
Kontrollutvalget har merket seg revisors kommentar i revisjonsberetningen under avsnittet
Korzk/mj/on medfbrbeho/d om bud.s;/‘errder det vises til at foretaket hadde budsjettert med
inntekter som ikke kan forventes. 'tilsvarende forhold var det tigså de tire foregående årene.
Etter revisors vurdering er dette i strid med koinmuneloven § 46.3 om at budsjettet skal være
realistisk.
Etter revisjonens mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god

kommunal regnskapsskikk.
Etter utvalgets gjennomgang av årsberetning og regnskap, sanit revisors beretning, mener

kontrollutvalget at årsregnskapet gir et forsvarlig tittrykk for resultatet av Moldebadet KF sin
virksomhet og for foretaket sin økonomiske stilling pr. 31.12.2016.
Kontrollutvalget 'anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet for Moldebadet KF

for 2016slik det er avlagt av st_vret184.2017.
Kontrollutvalgets

behandling

Daglig leder Eva Kristin Ødegård orienterte innledningsvis. Ødegård sier at anle Iget nå går
inn i en fase der det må bevares og utvikles. Daglig leder viser til den eksterne rapporten som

viser at de har høyt besøk og tjener bra pr. krone. Ellers bemerker hun at det har vært et
krevende âr internt, med tlere vakanser og permisjoner.

På bakgrunn av konklusjon med forbehold om budsjett i revisjonsberetningen, har More og
Romsdal Revisjon IKS sendt et brev til styret i Moldebadet KF. Dette brevet var mottatt i
sekretariatet samme dag som kontrollutvalgsmøte og ble derfor delt ut til kontrollutvalgets
medlemmer i mate.
Oppdragsansvarlig revisor Rolf K. Sæther sier de vektlegger siste setning i brevet; «Vi ber

styret snarest redegjør for hvordan foretaket vil unngå tilsvarende merknad for 2017».
Økonomisjefi

Molde kommune Kurt Magne Thrana viser til at det for 2017 ble budsjettert

med midler til inndekning av akkumulert underskudd fra 2016,men at de på
budsjetteringstidspunktet bare hadde informasjon pr. 2. tertial. Thrana sier at det har vært en
politisk vilje til å få dette på plass i 2017.
Eva Kristin Ødegård sier at det er utfordring at besøkstallet kan svinge fra 120 000-140 O00
gjester, avhengig

av vaeret.

Eva Kristin Ødegård og Kurt Magne Thrana svarte på spørsmål fra utvalget.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i sainsvai- med sekretariatets innstilling. (5
voterende)
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PS 14/I7

Kontrollutvalgets

MOLDE EIENDOM

KF. .ÅRSREGNSKAP

2016

uttalelse

Kontrollutvalget har i møte 24.4.2017 i sak 14/17 behandlet Molde Eiendom KF sitt
årsregnskap for 2016.
Grunnlaget for behandlingen har vært .Årsrapport 2016 inkludert regnskapet og revisors
beretning datert 20. april 2017. I tillegg har revisjonen og nåværende og tidligere daglig leder
supplert utvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.
Årsregnskapet inneholder de oppstillingene som lovkravene sier at regnskapet skal inneholde.
Årsregnskapet er underskrevet 17.3.20 I 7 av daglig leder. Frist etter forskrift for å avlegge
regnskapet var 15.2. Revisjonen etterlyste regnskapet i brev 13.3.2017.
Kontrollutvalget har merket seg at Molde Eiendom KF sitt regnskap for 2016 viser et iiegativt
netto driftsresultat på kr 3 706 41 1.- og et regnskapsmessig merforbruk på kr 3 540 475.-.
Ftter revisjonens ineriirig er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god
kommunal regnskapsskikk.
Etter utvalgets gjennomgang av årsberetning og regnskap, saint revisors beretning, mener'
kontrollutvalget at årsregnskapet gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Molde Eiendom KF
sin virksomhet og foretaket sin økonomiske stilling pr. 31.12.2016.
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet for Molde Eiendom
KF for 2016 slik det er avlagt.
Kontrollutvalgets

behandling

Tidligere daglig leder Åsmund Vestad orienterte utvalget innledningsvis, spesielt med fokus
på årsaken til merforbruket i foretaket.
Vestad sier at det er mange faktorer som forklarer merforbruket og viser til at det etter
styrebehandlingen er sendt et syv siders notat til revisjonen. Faktorer som Vestad viser til har
medvirket til rnerforbruket er bla; høyere strømutgifter, tapt husleieinntekter,
organisasjonsprosjektet. økt innkjøp fra eksterne. nytt renholdsmateriell i lorbindelse med

nybygg. vikarer, lavere inntekt på investeringsprosjektet og vedlikehold av utleieboliger.
Tidligere daglig leder Åsmund Vestad og konst. kommunalsjef drift, Ann- Mari Abelvik
svarte på spørsmål fra titvalget.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekrelariatets innstilling. (5
voterende)

PS 15/17

Kontrollutvalgets

MOLDE VANN OG AVLØP KF. ÅRSREGNSKAP

2016

uttalelse

Kontrollutvalget har i møte 2442017
årsregnskap for 2016.

i sak 15/17 behandlet Molde Vann og Avløp KF sitt
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Grunnlaget

for behandlingen

har vaert Molde Varm og Avløp KF sin årsrapport

for 2016

inkludert regnskap og revisors beretning datert 20. april 2017.
l tillegg har revisjonen og dagli g leder supplert tttvalget med muntlig informasjon om aktuelle
problemstillinger.
Årsregnskapet inneholder de oppstillingene som lovkravene sier at regnskapet skal inneholde.
Årsregnskapet er ikke datert. Frist etter forskrift for å avlegge regnskapet
etterlyste regnskapet i brev 13.3.

var 15.2. Revisjonen

Molde Vann og Avløp KF sitt regnskap for 2016 viser et netto driftsresultat på kr 742 653.og et regnskapsmessig merforbruk på kr 67 041.-. som kommer på renovasjonsområdet.
Opparbeidet selvkostfonn Vann ble økt med kr 1,26 mill. i 2016 og er på kr 6.55 mill.
Opparbeidet selvkostfoiin Avløp ble tappet med 1.17 i 2016 og er på kr 3,93.
Vann, avløp, slamtømniing og renovasjon skal drives til selvkost. Det betyr at
over/ underskudd skal avregnes og settes i fond. Disse kan kun benyttes til dekning av
framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostornråde.
Etter revisjonens mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god
koinmunal regnskapsskikk.
Etter utvalgets gjennomgang av årsrapport med regnskap, samt revisors beretning, mener
kontrollutvalget at årsregnskapet gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Molde Vann og
Avløp KF sin virksomhet og for foretaket sin økonomiske stilling pr. 31.12.2016.
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet for Molde Vann og
Avløp KF for 2016 slik det er avlagt.
Kontrollutvalgets

behandling

Daglig leder Bjarte Koppen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Koppen sier at de er ea. halvvegs når det gjelder prosjektet med å få ledningsfornying opp pa
et bærekraftig nivå. Det vil komme en politisk sak til behandling knyttet til finansiering av
ledningsfornying med driftsmidler. Slik det er nå så er det noe uryddig i forhold til
budsjettering, sier Koppen.
Kontrollutvalget gav uttrykk for at det var en interessant orientering og en god årsrapport.
Kontrollutvalget tattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5
voterende)

E

PS 16/17

Kontrollutvalgets

OPPFØLGINGSLISTE

vedtak

1 oppfølgingslisteii gjores følgende endringer:
FR prosjekt Refusjon sykepengeri Molde kommune
Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapportett Refusjon sykepenger i Molde
kommune i mate 08.12.2011 i sak 42/1 l. Oppfølging av rapporten ble beltandlet av
kontrollutvalget l 1.12.2012. Kontrollutvalget ønsker orientering om status våren 2017. Etter
dette vil KU vurdere â sende saken over til kontmttnestyret.
Side 8 av 9

24.04.17: Kontrollutvalget
harmottattnotatfra økavfd.vedlagtsak 16/17 i dagens
møte. som inneholderhistorikk,beskrivelseav dagensrutinerog restansesituasjonen
og arbeidetmed denne.Rådmannenskriveri note 2 i årsrapport2016. at arbeidetmed
endeligavklaringav alle tttestäendekrav vil bli sluttførtvåren2017 med avskrivingav
evt. konstatertetap ved budsjettrevisjonen
i juni. Kontrollutvalgetønskerå følge saken

til detteer pâplass.
Forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i grunnskolen i Molde kommune»
Kontrollutvalgetbehandletforvaltningsrevisjonsrapporten
i sitt møte27.2.2013 i sak PS 04/13.

sakenbleoversendt
kommunestyret
sombehandlet
rapporten
i K sak 18/13 i møtet213.2013.
Oppfølgingav rapportenble behandlet22.10.2014 sak PS 34/14. Kontrollutvalgetønskerå
følge videre vikarsituasjoneni skolenei Molde, samtsak om organiseringog dimensjonering
av Plltjenesteit.

24.04.17: Erik Ileggemsnesinformer utvalgeti notatvedlagtsak 16/17, at det

forberedes
sakom organisering
og dimensjoner-ing
av PPTtil kommunestyret
18.05.17.
Kommunereform
Kommunestyreti Molde har fattet vedtak om å slå seg sammenmed Nessetog Midsund
kommuner.Kontrollutvalgethar en tilsynsfunksjonpå vegneav kommunestyretog skal påse
at prosessene
blir ivaretattog at risikoornråderog sentralespørsmålblir drøftet og
gennomfort. Kontrollutvalgetbørjevnlig bli orientertom prosessen.

24.04.17: Sekretærhar ikke bedtadministrasjonen
om orienteringi dette

kontrollutvalgsntøte,
da deter mangesakerog administrasjonen
deltarpå KS-samling
omkommunereformen
dennedagen.
Kontrollutvalgets behandling
'lil dettemøtetvar det ikke lagt opp til orienteringfra administrasjonen
til sakerpå
oppfølgingslisten.
Utvalget gjennomgikkde sakenesom var opplisteti saksframlegget.
Det ble ikke fremmet

forslagomâforeoppytterligere
sakerpå twppfølgingslisten.
Kontrollutvalgetfattetenstemmigvedtak i samsvarmed omforentlorslagfra utvalgets
medlemmer.(5 voterende)
Sekretariatets innstilling:
I oppfolgingslistengjøresfølgendeendringer:

Trygve Grydeland

Ann Monica Haugland

leder

nestleder

Knut Ståle Morsund

Anne Brekke

RoseMari Skarset

JaneAnita Aspen
sekretær
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Kontrollutvalget

Saksbehandler:

Jane Anita Aspen

Dato:
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Saksframlegg
Utvalgssaksnr

REFERAT
Sekretariatets

Møtedato
2 I .6201 7

Utvalg
Kontrollutvalget

PS 18/17

OG ORIENTFIRINGER
innstilling

Referat- og orienteringssakene

tas til orientering.

Saksopplysninger
Referatsaker:
RS 12/17

Molde kommunes årsrapport for 2016 —Saksprotokoll fra koinmtliiestyrets møte
1852017 i K-sak 24/17 (vedlagt)

RS 13/17

Moldebadet KF - årsrapport for 2016 —Saksprotokoll fra kommunestyrets mote
18.5.2017 i K-sak 25/17 (vedlagt)

RS 14/17

Molde Eiendom KF - årsrapport

for 2016 —Saksprotokoll fra kommunestyrets inate

18.5.2017 i K-sak 26/17 (vedlagt)
RS 15/17

Molde Havnevesen

KF - årsrapport

for 2016 —Saksprotokoll fra kommuneslyrels

18.5.2017 i K-sak 27/17 (vedlagt)
RS 16/17

Molde Vann og Avløp KF - årsrapport for 2016 —saksprotokoll fra
kommunestyrcls mote 18.5.2017 i K-sak 28/17 (vedlagt)

RS 18/17

Organisering og dimensjonering av pedagogisk psykologisk tjenesten (PPT)
—saksframlegg og Saksprotokoll fra kommunestyrets møte 1852017 i K-sak 32/17
(vedlagt)

RS 19/17

Svar på revisjonsmerknad

til Moldebadet

KF sitt regnskap 2016 - Brev datert

23.5.2017 fra Moldebadet KF ved styreleder. til More og Roinsdal Revisjon lKS
(vedlagt)

Orienteringssaker:
OS 1 1/17

Kommunestyrets
spørrehalvtime 23.31.2017 - Spørsmål fra Einar l-lcrnborg til
ordfører vedr. Vlolde kommunes interesse i selskaper, KF-er, IKS-er og AS-er
(vedlagt)

OS 12/17

Barnevern - kopi av e-post datert 3.4.2017 fra Forum for Kontroll og Tilsyn
(FKT) til Foreningen Familie i barnevern, som kommentar til e-post fra
Foreningen Familie i barnevern til alle landets ordførere (vedlagt).

PS 24/17 Molde kommunes årsrapport for 2016
Saksprotokoll

i Molde kommunestyre - 18.05.2017

Vedtak
Molde kommunes årsrapport for 2016, som består av årsregnskap og årsmelding,
godkjennes.
Det regnskapsmessige mindreforbruket pà kr 59.248.432; avsettes til kommunens
disposisjonsfond.
Behandling
Margareth Hoff Berg (FRP) fremmet følgende forslag:
Molde kommunes årsrapport, som består av årsregnskap og årsmelding, godkjennes.

10 millionerav mindreforbruketblir à forbedreog justere budsjettettil helse- og omsorgog
tiltakfunksjonshemmedeved budsjettrevisjonen
ijuni. Rådmannengis fullmakttil å fordele
der behovet er størst i de lovpålagte tjenestene.

49.248.432 millioneravsettestil kommunensdisposisjonsfond.
Votering:
Innstillingenble enstemmigvedtatt.
Ordføreren avslo à votere over FRP’s fremsatte forslag da det er et budsjettrevisjonsforslag,

som ikke angår saken om årsregnskapet.

PS 25/17 Moldebadet KF - årsrapport for 2016
Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 18.05.2017
Vedtak
Moldebadet KFs årsrapport for 2016, som består av årsregnskap og årsmelding, godkjennes.

Det regnskapsmessige merforbruket i 2016 pá kroner1 352 525,inndekkes i foretakets
budsjett for 2017.

Behandfing
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

PS 26/17 Molde Eiendom KF - årsrapport

for 2016

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 18.05.2017
Vedtak
Molde Eiendom KFs årsrapport for 2016, som består av årsregnskap og årsmelding,
godkjennes. Merforbruket (underskuddet) på kroner 3 540 475,- dekkes innenfor foretakets
budsjettramme for 2017.
Behandfing
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

PS 27/17 Molde Havnevesen KF - årsrapport for 2016
Saksprotokoll

i Molde kommunestyre

- 18.05.2017

Vedtak
Molde Havnevesen KF’s årsrapport for 2016 som består av årsberetning og årsregnskap
godkjennes. Det regnskapsmessige mindreforbruket pà kroner 15 646,- settes av til
udisponert
resultat (regnskapsmessig mindreforbruk).

Behandfing
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

PS 28/17 Molde Vann og Avløp KF - årsrapport for 2016
Saksprotokoll

i Molde kommunestyre

- 18.05.2017

Vedtak
Molde Vann og Avløp KFs årsrapport for 2016, som består av årsregnskap og årsmelding,
godkjennes.
Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

PS 32/17 Organisering og dimensjonering av pedagogisk psykologisk
tjeneste (PPT)
Saksprotokoll i Molde kommunestyre ~ 18.05.2017
Vedtak
1. Molde kommunestyre mener det ikke er riktig å endre organiseringen av pedagogisk
psykologisk tjeneste (PPT) na. Den fremtidige organiseringen av PPT må inngå i
arbeidet med å etablere nye Molde kommune.

2. Molde kommunestyre godkjenner styrking av PPT med en stilling fra 1. september
2017. Ytterligere styrking vurderes i forbindelse med fremtidige budsjett - og
økonomiplaner.
Behandfing
Formannskapets
kommunestyret.

innstilling var sendt ut med e-post i forkant av dagens møte i

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal
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Viser til brev datert 20. april 2017 der Møre og Romsdal Revisjon IKS ber styret for Moldebadet KF
redegjøre for hvordan foretaket vil unngå en tilsvarende merknad for 2017.
Den 18. mai ble det avholdt et møte mellom Møre og Romsdal Revisjon IKS og Moldebadet KF ved
daglig leder Eva Kristin Ødegård og styreleder Rolf-inge Pedersen Hjelseth. Elementer fra dette møtet vil
bli gjengitt i dette svarbrev.
Styret ved Moldebadet KF ser alvorlig på merknaden fra revisor og kan melde om følgende tiltak:
-

Eksterne rapporter har avdekket et innsparingspotensiale for endringer av teknisk drift
(energieffektivisering). Dette prosjektet starter opp i 2017 og den økonomiske effekter forventes
å vise en årlig besparelse på mellom 500.000 og 1.200.000 kroner årlig.

-

Styret har fattet vedtak om endring av tilkalling av bemanning ved sykdom, noe som har en
begrenset økonomisk effekt.
~

o

Styret må vurdere en prisøkning ut over det normale for 2018. (Gjennomsnittlig inntekt for hver
solgte billett er økt med 6,3% fra 2015 til 2016).

o

Foretaket vil ovenfor eieren, Molde kommune søke om en økt fast årlig ramme i
budsjettprosessen for 2018.

-

Styret har i vedtak 23. mai 2017 søkt rådmannen om tilskudd på kr 954.000; til inndekning av
akkumulert underskudd pr 31.12.2016.

Siden etableringen av Molde Folkebad KF, senere Moldebadet KF har styrene gjort flere tiltak for og
reduserer kostnadene og få balanse i regnskapet. Dagens styre har i sitt arbeid et særlig fokus på
økonomien iforetaket med tanke på en mer realistisk budsjettering.

for styret i

MOLDEBAJDET
KF

Rolf-Inge Pedersen Hjelseth
Styreleder

KOPI:
Ordføreren i Molde
Rådmannen i Molde

Molde kommune

Utvalg:
Møtested:

Molde kommunestyre
Kommunestyresalen, rådhuset

Dato:
Tid:

23.03.2017
17:00-17:50

M¢tePr0t0k0"

Faste medlemmer som møtte:

Navn
Torgeir Dahl

Representerer
H

Gerd Marit Langøy
Britt Janne Tennøy
Geir Blakstad

H
H
H

Kirsti Hoemsnes
Rolf Helge Røsberg

H
H

Anita Thoresen Midthaug

H

Janne Huse

H

Kjell Harald Danielsen
Jan Erik Nyland
Trygve Grydeland
Torunn Beate Dyrkorn
Eva Britt Mauseth

H
H
H
H
H

Tore Bringslid

H

Frank Ove Sæther

AP

Sidsel Pauline Rykhus
Hege Merethe Gagnat

AP
AP

Thorbjørn Myhre

AP

Erling Thoresen-Vestre
Einar Hernborg

AP
AP

Rolf inge Pedersen Hjelseth

AP

Margareth Hoff Berg
Sindre Pedersen
Ann Elida Solheim
Bjørn Jæger
Bonde Nordset
Hallgeir Ringstad
Marit Røykenes Dahle
Inger Cecilie Frisvoll
Rolf Arne Hamre
Kim Thoresen-Vestre
Siri Vingsand Natvig
Frøydis Austigard

FRP
FRP
FRP
BOR
BOR
KRF
KRF
KRF
SP
SV
SV
V

Nora Waagbø

V

Frank Petter Stenløs
Ola Sønderland

V
MDG

Lars Jones

MDG

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Roar Beck
Frank Gerald Lien
Trude Nistad

Representerer
H
H
H

Marit Viken

AP

Are Krohn Venås

FRP

Terje Tovan

BOR

Steinar Husby
Gerda Tolaas
Gunnhild Bjerkeset
Nada Yousif

BOR
SP
SP
SV

Varamedlemmer

som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Are Skorgen
Ingeborg Ellen Forseth

Roar Beck
Frank Gerald Lien

H
H

Stig Ove Voll
Per Kàre Trengereid

Trude Nistad
Marit Viken

H
AP

David Heggem

Are Krohn Venås

FRP

Rose Mari Skarset
Frank Fossdal

Terje Tovan
Steinar Husby

BOR
BOR

Harald Valved
Øyvind Jostein Krakeli

Gerda Tolaas
Gunnhild Bjerkeset

SP
SP

Bjørn Jacobsen

Nada Yousif

SV

Kommunestyret var derved representert med 47 voterende.

Det fremkom ikke merknader til innkalling og saksliste.
Til ä underskrive dagens protokoll sammen med ordføreren ble Frøydis Austigard (V) og Bjørn
Jæger (BOR) valgt.
Protokollen fra kommunestyrets

møte 16.02.2017 ble enstemmig godkjent.

Protokollen som var unntatt offentlighet fra kommunestyrets møte 15.12.2016 ble enstemmig
godkjent.

Ordføreren fremmet følgende forslag til taletid:
Generell taletid: 3 minutter
Ordførerens fremsatte forslag ble enstemmig godkjent.
Spørrehalvtimen:
Einar Hernborg

(AP):

Molde kommune har interesser i en rekke selskaper; KF-er, IKS-er og AS-er og stiftelser. Noe
eier vi fullt og helt, annet har vi større eller mindre eierandeler i. Det er et utall av selskaper og
representasjonen i disse er uansett Selskapsform, størrelse eller virksomhet viktig.
Kommunestyret behandlet 14. november 2013 “Eiermelding 2013" som sak 97/13.
Så kommunestyret, dvs det forrige kommunestyret var opplyst om hvilke selskap og
eierebrøker kommunen har.

Representanter i de aller fleste av disse selskap og stiftelser velges slik jeg har forstått det i

denne forsamling; kommunestyret. Enten det er politiske representanter eller administrative
representanter.
Molde kommune forvalter eierskapet sitt på vegne av kommunens innbyggere, men finnes det
en lett tilgjengelig oversikt over hva kommunen eier og hvem som representerer kommunen i
disse selskaper og stiftelser?
Arbeiderpartiet

og undertegnede er av den oppfatning at det er viktig at våre innbyggere enkelt

kan finne slik informasjon. Det er med på å styrke àpenheten og gir innbyggerne innsikt.
Vil ordføreren ta initiativ til at en slik oversikt utarbeides og legges ut pà kommunens nettsider?
Ordførerens svar:
Representanten stiller spørsmål om det finnes en lett tilgjengelig oversikt over hva kommunen
eier og hvem som representerer kommunen i disse selskapene og stiftelsene. Videre stiller
representanten spørsmål om ordføreren vil ta initiativ til at en slik oversikt utarbeides og legges
på kommunens nettsider.
Ordføreren kan slå at fast at informasjonen som representanten etterspør, finnes i dag pà

kommunens nettsider. Dersom en klikker på fanen «Organisasjon» får en oversikt over
kommunale foretak, interkommunale samarbeid, aksjeselskap, stiftelser og andre kommunale
interesser.

Molde kommune forsøker à holde denne oversikten kontinuerlig oppdatert.
Under beskrivelsen av hvert selskap, ligger lenker til vedtekter, samt til markeds- og juridisk
informasjon. Via lenkene kan man hente oversikt over styremedlemmene i hvert selskap.
Informasjonen i lenkene oppdateres fortløpende og skal gi et riktig bilde forutsatt at hvert
selskap sender inn melding til Brønnøysundregisteret ved endringer.
Representanten viser til Eiermeldingen som sist ble behandlet i 2013. Eiermelding finnes også

pà kommunens nettsider og finnes lett ved à skive «eiermelding» i søkefeltet. Eiermeldingen
ivaretar flere funksjoner. I tillegg til informasjon om det enkelte selskap kommunen er engasjert
i, gjøres det her en strategisk vurdering av hvordan kommunens eierinteresser bør videreføres.
Eiermeldingen har vært utarbeidet to ganger tidligere. En ny eiermelding vil bli lagt fram til
politisk behandling i første halvår 2017. Eiermeldingen inneholder i hovedsak de samme
lenkene til informasjon for det enkelte selskap som finnes under fanen «Organisasjon» på
kommunens nettside.

En oversikt over selskaper kommunen har aksjer og andeler i, finnes for øvrig også listet oppi
note 8 til årsregnskapet for kommunen som også ligger på kommunens nettside.
Ordføreren konkluderer med at informasjonen som representanten etterspør, finnes i dag
relativt lett tilgjengelig på kommunens nettside. Kommunen har målsetning om å holde listen
over eierinteresser ajour. Korrekt informasjon om det enkelte selskap er avhengig av at
selskapene sender informasjon om endringertil Brønnøysundregistret.
Kommunestyret vil i

første halvår 2017 fà lagt fram ny Eiermelding som inneholder en strategisk vurdering av
kommunens eierinteresser i det enkelte selskap.
Følgende saker ble behandlet:

Aspen, Jane Anita
_
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Vi visertil foreningensepost «Barnevern»sendt til alle landetsordførere i begynnelsenav mars 2017.
Forum for Kontrollog Tilsyn(FKT)er en møte- og kompetanseplassfor menneskersom arbeider med kontroll og
tilsynsfunksjoni kommuner,fylkeskommunerog Sametinget.Medlemmer er kommunaleog fylkeskommunale
kontrollutvalgletter kommuneloven)og deres sekretariater.FKThar i dag 165 kommunerog 8 fylkeskommunersom
medlemmer, samt 22 kontrollutvalgssekretariater,
som betjener mer enn 200 av landetskommuner og
fylkeskommuner.For nærmere informasjonviser vi til våre nettsider:www.fkt.no.
I foreningenshenvendelsetil landetsordførere rettes det søkelyspå et viktigtema, og kommuneneskontrollutvalg
omtales en del i denne forbindelse.FKTønsker å knytte noen kommentarer til denne omtalen, da vi oppfatter en
viss begrepsforvirring knyttet til hva som er oppgaver for kontrollutvalget. Kommunens kontrollutvalg er opprettet

med hjemmel i kommunelovenog ikke med hjemmel i Lovom barneverntjenester.Det folkevalgteorganet
kommunenkan (ikke må) opprette med hjemmel i Lovom barneverntjenester§ 2 bli gjerne kalt et klientutvalg.
Dette kan tilleggesoppgaveretter barnevernlovenog behandleenkeltsakerinnenfordenne lovensvirkeområde,slik
det er beskrevet i barnevernloven § 2.

Kontrollutvalgetter kommunelovenhar et annet ansvarsområdeenn dette klientutvalget.Det er kommunestyret
som har det overordnede kontrollansvaretfor den kommunalevirksomheten.Kontrollutvalgeter kort fortalt
kommunestyretsredskapfor demokratisktilsynog kontrollfor å sikre at den kommunalevirksomheten,herunder
barnevern, skjer i tråd med gjeldende lover og regler, kommunens egne planer og vedtak, samtidig som fokus settes
på kvalitet og effektivitet i produksjonen av velferd for kommunens innbyggere. Kontrollutvalgets kjerneoppgave er

â forestå det løpendetilsynet med den kommunaleforvaltningenpå kommunestyretsvegne. Utvalget inngårsom
en uavhengig,folkevalgtdel av kommunensegenkontroll.l tillegg kommer administrasjonssjefens
interne kontroll,
jf. bl.a. hvordandette er nedfelt i barnevernloven§ 2«1med tilhørende forskrift.
For å sikre kontrollutvalgetsuavhengigeog objektive stillinghar kommunelovenstrengevalgbarhetsreglerfor hvem
som kan sitte i utvalget. Disseer konkretiserti kommuneloven§ 77 punkt 2. FKTer ikke kjent med at ikke alle
kommuneroppfyllerdissekravene,men vi oppfatter at denne påstandeni foreningensepost kan knytte segtil det
folkevalgteorganet som kommunenkan opprette etter barnevernloven§ 2.
Barneverninngår som ett av mangeVirksomhetsområderi kommunensforvaltningsom kontrollutvalgetskal føre
tilsyn med. Som hovedregelutfører kontrollutvalgetsineoppgavermed utgangspunkti planer for
forvaltningsrevisjon fastsatt av kommunestyret, etter innstilling fra kontrollutvalget. Disse planene blir til etter en

overordnet analyseav kommunenstotale forvaltningbasertpå risiko»og vesentlighetsvurderinger.
Gjennom
planarbeidetvelgesde mest aktuelle områdene for gjennomføringav forvaltningsrevisjonsprosjekteri
inneværende
kommunestyreperíodeut. Ressursenesom blir stilt til rådighetfor kontrollutvalgetavgjør hvor mange slike
prosjektersom kan gjennomføresdet enkelte året og i den enkelte kommunestyreperioden,Med et slikt
utgangspunkter det ikke gitt at barnevernblir valgt ut blant de prioriterte områdene kontrollutvalgeti den enkelte
kommunenfår i oppdragav kommunestyretå se nærmere på gjennomforvaltningsrevisjoni hver
kommunestyreperiode.

l

Hovedregelen er altså at kontrollutvalget arbeider planmessig. Dette er imidlertid ikke til hinder for at utvalget kan
omprioritere, etter nærmere avtale med kommunestyret, hvis omstendighetene i den enkelte kommunen skulle tilsi
det. Kontrollutvalgets tilsyn er systembasert, dvs. at utvalget svært sjelden vil engasjere seg i enkeltsaker, verken
innenfor barnevern eller andre fagområder. Kontrollutvalget er heller ikke et klageorgan. Det er forøvrig riktig at
kontrollutvalgethar full innsynsrett ifde saker, dokumenter mm. som de finner nødvendig for å utføre sitt arbeid.
Det er etablert et nas`onalt register over utførte forvaltningsrevísjoner i landets kommuner. Et raskt søk i dette
registeret viser at det er utført ca. 200 forvaltningsrevisjonsprosjekter med barnevern som tema de siste 10- 12
årene. Uten å ha gåttnaermere inn på det; antar vi at flere av de «gjengangere» foreningen lister oppi
henvendelsen til alle landets ordførere, inngår blant vurderingstemaene i mange av disse rapportene. FKThar for
øvrig ingen forutsetninger

for å vurdere-hvorvidt

dette antallet rapporter er mye eller lite i denne perioden. Som

sagt baserer dette seg på konkrete risiko- og vesentlighetsvurderinger i hver enkelt kommune, hvor kommunestyret
bestemmer.
Hvis det er ønskelig med mer informasjon om den kommunale egenkontrollen og systemet for kontroll og tilsyn i
norske kommuner må foreningen gjerne ta kontakt. For øvrig viser vi til veilederen fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet:

Kontrollutvaläboken.

Om kontrollutvalgets

rolle oegoppgaver (2. utg., desember

2015l

Med vennli g hilsen

'åjeaedcéíe
'Wímaaéé
‘Women
Styreleder
M: 90 58 90 43 lbenedikte_vonen@temark.no

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)
Postboks1417 Vika, 0115 Oslo j E-post: fkt@fkt.no i Tlf.: 403 90 775 l
www.fkt.no

l www.twitter.com/FKT

no l

FKT - En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat

Til alle landets ordførere

ForeningenFamilie i barneverner en organisasjonsombistårfamilier somer underbarnevernet.
Vi er i kontaktmed flere hundrefamilier over hele landet,og har fått innsyni like mangesaker.
Vårt mål er å arbeide for at barnevernet kan bli en etat til det beste for barna ved å følge gjeldende lover,

forskrifter og retningslinjer.
Vi samarbeiderogsåtett medbLa, Stortingsrepresentanter,
advokaterog psykologer.
Dagensnyhetsbilde er preget av saker som omhandler overgrep og lovbrudd innen barneverntjenesten,noe

vi i foreningenmenerbør væretotalt unødvendig.Det er for øvrig vi i foreningensom fikk vår kjære
ordfører til å ta tak i utfordringen i egenkommune. Resultatet er dagensmedieoppslag vedr. Land
barneverntjeneste.
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Alle landets kommuner har myndighet til å sette seg inn i barnevernets arbeid gjennom sine kontrollutvalg.
Vi i foreningen har funnet ut at de færreste kommuner faktisk benytter sine kontrollutvalg i forhold til
barnevemssaker.
Departementets retningslinjer i hht. kontrollutvalgets mandat kommer klart frem i Lov om
barnevemtjenester

§ 2 hvor det står: «Kommunen

skal ha internkontroll

for å sikre at kommunen utfører

oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt i lov eller í medhold av lov. Kommunen må kunne gjøre rede for

hvordan den oppjj/ller kravet til internkontroll. Departementet kan i forskrifl gi nærmere bestemmelser om
internkontroll.

Kommunestyret kan beslutte at oppgaver som følger av denne loven skal legges til etfolkevalgt organ. Dette
organet, som ikke kan være kommunestyret, skal ved behandling av klientsaker ha 5 medlemmer»
Det er strenge krav til hvem som kan sitte i kontrollutvalgene, og det er oss kjent at ikke alle kommuner

oppfyller disse kravene. Vi ønsker derfor at samtlige kommuner oppfyller de plikter som er underlagt denne
lov, ved å enten regulere kontrollutvalgets medlemmer, subsidiert at kommunene oppretter eget
kontrollorgan vedrørende barneverntjenesten.
Det er ordførerens ansvar å sørge for at kommunen har lovpålagt kontrollutvalg med de mandater dette
medfører.

Foreningen Familie i barnevern har registrert at barneverntjenesten gjemmer seg bak taushetsplikten, også
ovenfor kommunestyret, ordfører og rådmann. Departementets retningslinjer vedr. kontrollutvalg
sier: «Kontrollutvalget har en generell innsyns- og undersøkelsesrett i kommunen.Denne retten er ikke
begrenset av at opplysninger er taushetsbelagte,

og den gjelder opplysninger, redegjørelser eller

dokumenter som er nødvendigefor at kontrollutvalget skal kunne gjennomføre sine oppgaver. Innsynsretten
omfatter også informasjon iselskaper organisert som interkommunale selskaper (IKS), styrer etter
kommuneloven § 27, aksjeselskaper som er heleid av kommunen (selv eller sammen med andre kommuner)

og heleide datterselskaper av [KS eller heleide aksjeselskaper. Det er kontrollutvalget som avgjør hvilke
opplysninger og hvilket materiale utvalget har behovfor å få tilgang til. Kontrollutvalget har en selvstendig
innsynsrett som gjelder alleforhold utvalgetfinner nødvendig å undersøke. Kontrollutvalgets innsynsrett er
uavhengig av revisors innsynsrett. lnnsynsretten gjelder kontrollutvalget som organ, men kontrollutvalget

kanfor eksempel overlate til leder eller sekretariat å benytte innsynsretten på utvalgets vegne»
Foreningen Familie i barnevern forventer at du som ordfører tar nødvendige grep ved å aktivt benytte
kontrollutvalget i hht. barnevemsaker. På den måten kan man forebygge lovbrudd og overgrep innen
barneverntjenesten, og sørge for at både barns og foreldres rettigheter blir ivaretatt.
Det bes om at det settes spesielt fokus på de funn vi har erfart er «gjengangere» i de fleste kommuner:
Tidsfrister
-

Manglende oppfølging med hht. tilbakeføring

-

Manglende mulighet for barna å ha sin lovpålagte tillitsperson, og/eller manglende dokumentasjon på

at dette er fremlagt.

-

F ormålstjenelige tiltak og tiltaksplan

-

Manglende oppfølging i hht. samvær og samværsplan

-

Manglende sikkerhet og lovlighet vedr. innhenting av opplysninger

-

Overdreven og udokumentert assistanse fra politiet

-

Den svært hyppige bruken av «henlagt med bekymring» slik at saken kan startes på nytt igjen etter 6

måneder.
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-

Manglende oppfølging av fosterforeldre

-

Manipulasjon og endringer i tekst og datoer, dokumentfalsk.

-

Manglende tilrettelegging i forhold til partsrettigheter.

-

Bamevernets

-

Overdreven og ulovlig bruk av akuttiltak

-

Ignorering av foreldres rett til å bytte saksbehandler

-

Dokumentinnsyn

-

Manglende oppfølging av det biologiske prinsipp —barn skal plasseres innad i familien/lokalmiljøet

-

Manglende dokumentasjon, tiltak og reelle evalueringer før evt. omsorgsovertakelse.

-

Manglende mulighet for tilkalling av Vitne ved hjemmebesøk.

-

Saksbehandleres bruk av telefon/SMS-tjenester

-

Manglende skriftlige møteinnkallinger med relevant dagsorden

-

Henlagte saker skal makuleres - ikke brukes som «ekstra påfyll» ved senere kontakt med bv.

overdrevne

aktivitet på skolene (samsvarer

ikke med Opplæringsloven)

til klienter utenom arbeidstid.

Mvh
Foreningen Familie i barnevern
v/ Helene Sørbu og Eli H. Iversen
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FORELØPIGEKOSTRA-TALLBARNEVERN2016
Unders.
avsl. í 2016

Fristbrudd

Endring

3 mnd.

1502

Molde

175

144
7

23,4

1504

Ålesund

323

4,5

29,1

1505

Kristiansund

165

-25,3

1511

Vanylven

16,7

14,3

Sande (M. og R.)

17

88,9

11,8

1515

Herøy (M. og R.)

76

72,7

26,3

1516

Ulstein

48

37,1

41,7

1517

Hareid

52

-7,1

34,6

Volda

56

-9,7

46,4

1520

Ørsta

85

7,6

35,3

1523

Ørskog

14

-51,7

21,4

1524

Norddal

4

-80,0

50,0

1525

Stranda

21,4

44,1

1526

Storda1

10

1528

Sykkylven

70

1529

Skodje

47

80,8

6,4

1531

Sula

114

1,8

34,2

Giske

61

-26,5

45,9

I Iaram

77

41

24,7

1535

Vestnes

55

27,9

7,3

1539

Rauma

38

-19,1

7,9

1543

Nessel

12

9,1

16,7

1545

Midsund

7

—63,2

42,9

1546

Sandøy

7

—50,0

0,0

1547

Aukra

36

50,0

41,7

1548

Fræna

81

11,0

7,4

1551

Eide

26

-3,7

30,8

20,0

1554

Averøy

1557

Gjemnes

1560

Tingvoll

1563

36

-16,3

0.0

0,0

15

-21,1

13,3

Sunndal

77

57,1

14,3

1566

Surnadal

35

-18,6

25,7

1567

Rindal

8

100,0

0,0

1571

Halsa

13

-18,8

30,8

1573

Smøla

-7,]

53,8

1576

Aure

—37,5

33,3
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Utvalg
Kontrollutvalget

MOLDE KOMMUNE.
Sekretariatets

Møtedato
21.6.2017

ØKONOMIRAPPORT

1. TERTIAL

2017

innstilling

Kontrollutvalget tar Økonomirapport for 1. tertial 2017, sammen med administrasjonens
muntlige redegjørelse til orientering.
Saksopplysninger
Med hjemmel i kommuneloven § 46 nr. 8, har Kommunaldepartementet
årsbudsjett for kommuner.

gitt Forskrift om

I § 10 i forskrifta går det fram at administrasjonssjefen gjennom budsjettåret skal legge fram
rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og utgifter i henhold til vedtatt
årsbudsjett. Dersom administrasj onssjefeii finner rimelig grunn til anta at det kan oppstå
nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til
kommunestyret foreslås nødvendige tiltak. Rapporteringen skal minimum skje to ganger pr.
år jf. merknad til paragraf 10.
I § 11 går det fram at det skal foretas endringer i årsbudsjettet når dette anses påkrevd. Det er
kommunestyret selv som skal foreta de nødvendige endringer i årsbudsjettet.
l § 12 går det fram at de oversiktene skal inneholde inntekter, utgifter, avsetninger og bruk av
avsetninger og bygge på samme forutsetninger som det vedtatte årsbudsjett
Vedlagt saken følger:
0 Økonomirapport for Molde kommune pr. 1. tertial 2017 - saksframlegg til
formannskap og kommunestyret m/vedlegg.
~ Budsjettrevisjoir I for 2017 f driftsbudsjettet, saksframlegg for formannskap og

kommunestyre
-

Revisjon investeringsbudsjettet

2017, saksframlegg til formannskap og kommunestyre

VURDERING
Rådmannen skriver at det er viktig å merke seg at økonomirapporten per l. tertial bare tar for
seg forhold som var kjent per utgangen av april, mens budsjettrevisj onen inneholder langt
flere forhold som er kjent og avklart etter dette. Det vil derfor ikke være direkte sammenheng
mellom reduksjon i fondsavsetningen i disse to sakene.

Rådmannen skriver at den foreliggende rapporteringen viser per 1. tertial at Molde kommune
går mot balanse for 2017. 1 denne prognosen ligger det at avsetninger til disposisjonsfond blir
redusert med 19,1 mill. kroner fra 22,7 mill. krone i budsjettet til knappe 3.7 mill. kroner.
I l'f1d1T1an1‘l€l1S
sak Budsjettrevisjon I for 2017 f driftsbudsjettet, så konkluderes det med at det

fortsatt står igjen en reserve i form av avsetning til disposisjonsfond med kroner 7 565 000.etter at budsjettrevisjoncn er gjennomført.
Tjenesteprodiiksjonert melder et forventet rnerforbruk på 24.6 mill. kroner. Dette er en
forverring

på 9.0 mill. kroner siden februar.

Foruten barnehageområdet er det særlig tiltak funksjonshemniede og pleie- og
omsorgsområdet
som har de største økonomiske utfordringene. Av omsorgssentrene
er det
Glomstua Omsorgssenter som har størst økonomisk Litfordring, men også Kirkebakken melder

negativ ärsprognose.

Videre har ressurstjenesten og sosialtjenesten NAV også økonomiske utlordringer.
Utgifter til titskrivriingsklare pasienter fra sykehuset har et inertorbriik på 3.0 mill. kroner. Det
er uenighet melloni kommunen og helseforetaket om regnskapsfort beløp til Litskrivniiigsklare
pasienter. Fn påventer behandling av tvistcsaken i nasjonal tvistelosningsneind. I prognosen

er det derfor ikke tatt hensyn til regnskapsført niertorbriik til iitskrivningsklare pasienter.
Tvisteløsningen vil også avklare videre behandling av 3,2 mill. kroner som ble ført som en
kortsiktig fordring i regnskapet 2016.
Frie inntekter og tinansutgifter viser at pensjonskostnaden kan reduseres med 15.0 mill.
kroner. Tilskudd til ressurskrevende tjenester vil for 2016 bli 2,9 mill. kroner lavere enn det
som ble inntektsført i regnskapet for dette året. Endring i metode for beregning av tilskudd til

ressurskrevende brukere fører til 10,2 mill. kroner mindre inntekter enn budsjett, samt at nytt
innslagspuiikt gir ytterligere reduksjon på l.l mill. kroner. Rest fra lønnspott 2016 gir 2.1
mill. kroner ekstra. Det er en viss bekymring for skatteinntekter inklusiv inntektsutjeviiiiig,

men rådmannen har ikke prognostisert dette. Forventet økning i avkastning på ekstern
forvaltning

gir 2,7 mill. kroner.

l sak om Budsjettrevisj on l for 2017 utelukker ikke rådmannen tlere budsjettrevisj oner.
Den største foreslåtte endringen skjer i denne budsjettrevisjtfinen innen tilskuddsordningen for
ressurskrevende tjenester og tiltak funksjonshemmede som samlet får en styrking på 19.1

mill. kroner Dette skyldes en utgiftsøkning på 4,8 mill. kroner og en inntektsreduksjon på
14,3 mill. kroner,
Ellers så er det å merke seg en sak som kontrollutvalget

sykepenger,

har hatt til oppfølging;

rcfusjons

tapsføring. Administrasjonen er na ferdig med gjennomgangen. Samlet foreslås

det at 2 705 000.- tapsføres. Det nevnes ogsá at gjennomgangen har bidratt til at kroner
820 000.- av gamle restanser har blitt utbetalt fra NAV.
Av andre Saker som kontrollutvalget har hatt til ivppliilgiiig så ble det under kommunestyrets

behandling av sak 32/ 17 vedtatt åstyrke PPT med et årsverk med virkning fra l. september
2017.
Rådmannen foreslâr også ådekke Moldebadet KF`s underskudd på 1 milfkr som ble større
enn forventet i 2016.
Rådmannen legger også frem en sak for formannskap og kommunestyre som gjelder Revisjon

investeringsbudsjettet 2017.
For basisorganisasjonen blir det foreslått à øke investeringsbudsjettet med knappe 2.7 mill.
kroner i 2017. Av dette vil 0,8 mill. kroner iiiåtte dekkes av Molde kommune gjennom

fremtidig rente- og avdragstrtgifter. Det resterende er videreføring av tidligere års ubrukte
ramme eller vil bli dekl av andre.
Det vises til vedlagte saksfremlegg fra rådmannen for detaljer.
Sekretariatet er ikke kjent med at det er leil eller manglcr ved den fremlagte tertialrapporten,
utover det som rådmannen selv bemerker om at tallene i budsjettrevisjonssaken er mer
cippdaterle.

JaneAmta Aspen
daglig leder

Molde kommune
Rådmanflefl

Arkiv:
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Saksmappe:

2017/764-0

Saksbehandler: NilsIngarHovde
Drøpping
Dato'

12.05.2017

Saksframlegg

Økonomirapport

for Molde kommune per 1. tertial 2017

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

36/17

Drift» og forvaltningsutvalget

12.06.2017

51/17

Molde formannskap

14.06.2017

Molde kommunestyre

Rådmannens forslag til vedtak
Økonomirapporten for Molde kommune per 1. tertial 2017 tas til orientering.

Saksopplysninger
Vedlagt oversendes Økonomirapport per 1. tertial 2017 for Molde kommune.
Rapporten består av saksframlegg og tre vedlegg. Vedlegg 1 viser totalt driftsresultatfor Molde
kommune spesifisert per avdeling og enhet per 1. tertial. Vedlegg 2 viser spesifikasjon av frie
inntekter og finansieringsutgifter. Vedlegg 3 er finansrapport per 1. tertial.

Det vises særlig til rådmannens kommentarer til rapporteringen fra avdelinger og enheter som i
saken kommer umiddelbart etter de avdelings- og enhetsvise kommentarene.

Årsprognose

og periodisert

avvik per april 2017

Stgrkningsregler og avsetning til fond
I budsjett 2017 ligger det inne 22,7 mill. kroner i avsetning til disposisjonsfond. Dersom
Molde kommune får et merforbruk for året, sier strykningsreglene at denne avsetningen må
reduseres eller strykes helt. Sett i lys av dette må àrsprognosen settes etter at budsjettert
avsetning erjustert i tråd med strykningsreglene.
Årsprognosen viser at Molde kommune, slik situasjonen er per 1. tertial, vil oppnå balanse.
l denne prognosen er avsetninger til disposisjonsfond redusert med 19,1 mill. kroner fra
22,7 mill. kroner i budsjettet,

til knappe 3,7 mill. kroner.

Det er viktig å merke seg at økonomirapporteringen
per 1. tertial bare tar for seg
forhold som var kjent per utgangen av april, mens budsjettrevisjonen
som
behandles samtidig, inneholder langt flere forhold som er kjent og avklart etter dette.

Det vil derfor ikke være noen direkte sammenheng mellom reduksjonen i
fondsavsetningene

i disse to sakene.

Tjenesteproduksjonen melder et forventet merforbruk pà 24,6 mill. kroner. Dette er en
forverring med 9,0 mill. kroner siden rapporteringen per februar.

For frie inntekter og finansieringsutgifter meldes det en merinntekt pà 24,6 mill. kroner. Av
dette skyldes strykninger av avsetning til disposisjonsfond 19,1 mill. kroner. Utover dette er
det en merinntekt pà 5,5 mill. kroner. Det vises til omtale av disse postene etter enhetenes
og avdelingenes kommentarer.
Periodisert merforbruk i tjenesteproduksjonen

er per 1. tertial pà 5,3 mill. kroner. Totalt

viser regnskapet et periodisert merforbruk per 1. tertial pà 9,4 mill. kroner. Inkludert i dette
er et negativt periodiseringsavvik
mill. kroner.

Økonomirapportering

i kommunens frie inntekter og finansieringsutgifter

på 4,2

på avdelinger og enheter

Det er presisert at enhetslederne og avdelingssjefene skal besvare følgende fire

hovedspørsmàl i forbindelse med rapportering:
1.

Forklare avvik pà periodisert budsjett.

2.

Hvilke tiltak er gjennomført eller vurderes gjennomført for
a kunne øke omfang av tjenesten

-

å øke kvaliteten av tjenesten

a

à komme pa den budsjetterte rammen

Beskriv konsekvensene av de tiltak som er gjennomført eller skal gjennomføres.
Forklaring av avvik på àrsprognosen.

Ràdma n nen
Periode- Periode- Periode- Periodc-

Pcriode
Februar
A...-n

.

Årsprogrtose

rgpskap budsjett avvik avvik
1% A'Sb”ds’°“ Avvik Awak
i"/n
1tm
i 749
.32 -+53v..
9754
_‘
3 321 3491
170 mv %
o754
400r’

Periodisert avvik
Avdelingen har et mindreforbruk 170 060 kroner per 1. tertial.
Budsjettet består av fire ansvarsomráder: rådmannen, kommunikasjon,
kommuneadvokaten og Nye Molde kommune.
Nye Molde kommune en fellespost for kommunene Midsund, Molde og Nesset. Her er
merforbruket

0,7 mill. kroner etter fire mâneder.

De løpende

utgiftene

forventes

å bli

kompensert gjennom engangsstøtten og støtte fra Fylkesmannen i løpet av året.

En ubenyttet husleiebuffer bidrartil et positivt avvik pà 1,0 mill. kroner. Ved àrets slutt
forventes det et mindreforbruk pá 0,4 millioner kroner på denne posten.

Tiltak
lngen tiltak er iverksatt.
Konsekvens
lngen.

av tiltak

Årsprognose
Avdelingen melder et mindreforbruk på 0,4 mill. kroner som àrsprognose.
Beregnet husleiebuffer ble noe større enn faktisk behov.

Plan- og utviklingsavdelingen
Fflfifldfi

Perhde-

Periode-

Periode~

Periode-

regzgka

budsjett

avvllt

awik t %

Fcliruai

-l 412

3 471

April

‘) 406

8 123

Arsbudsjw

Årsprognose

Awik

-940

-27.09 %

27 036

-l 283

-15,7‘) %

27 036

Avviki%
- C

Periodisert avvik
Avdelingen har et merforbruk pà 1 282 624 kroner per 1. tertial.
Korrigert for manglende refusjon for utgifter til interkommunal sjøplan og noen
perioderiseringsfeil er regnskapet på linje med budsjett.

Tiltak
Driften mà følges nøye for â komme i balanse. Fagseksjon pleie og omsorg og sivilt
beredskap ligger an til et merforbruk knyttet til henholdsvis høye Iisensutgifter og innkjøp av
satellittelefoner. Dette merforbruket ma dekkes opp internt pà avdelingen. Det er fokus på å

effektivisere rutiner for à øke omfanget av tjenester.
Konsekvens av tiltak
Det er ikke foreslått spesielle tiltak. Forventet merforbruk dekkes inn av reduserte
lønnsutgifter ved forsinket ansettelser i stillinger.

Årsprognose
Det meldes ingen avvik pà àrsprognosen.
Prognosen er noe usikker. Dette skyldes som tidligere àr usikker aktivitet fra prosjekt som
gir inntekter til avdelingen. Det er forutsatt at budsjetterte utgifter til rundkjøringen på
Kringstad blir tatt bort fra avdelingens budsjett i 2017.

Driftsavdelingen
>

Pefflde

Periode-

Periade-

reg1skap budsjett

Periode-

Periode-

avvik

uvvic1%

Årsbudsjett

Arspmgnosc _"

AWfl<

Februar

1489

[580

90

171%

fl635

April

3 ISI]

J 159

9

0,29 “Au

8 635

ÅWií I /‘I

— ’,.JI§=
-200

Periodisert avvik
Avdelingen har et mindreforbruk pà 9 070 kroner per 1. tertial.
Reelt er det det et merforbruk pà 0,2 mill. kroner knyttet til lisensutgifter som ikke er
budsjettert. Det er inntektsført tilskudd pà 0,2 mill. kroner som skal videreføres til
Krisesenteret.

Tiltak
Saksbehandlerkapasiteten pà KTK må opprettholdes forforsvarlig drift. Avdelingen
fortsetter gjennomføringen av Lean som kan effektivisere driften enda mer, særlig med mål
om à redusere restansemengden pà saker. Innkjøp og ekstern kompetanseheving holdes
pà et minimum.
Konsekvens av tiltak
Det er ikke rom for a delta i kompetansehevende tiltak utenfor organisasjonen. Det skjer
mye utvikling innenfor faget, og manglede kompetanseheving kan gà utover kvaliteten. Det
er stram drift og nødvendige utgifter til bilhold og parkering er det ikke budsjettert med.
Ytterligere tiltak utover høsten mà vurderes for à kunne opprettholde prognose.

Årsprognose
Avdelingen melder et merforbruk pà 0,2 mill. kroner som ársprognose.
Merforbruket knyttes til økte utgifter til lisenser.
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Periodisert avvik
Avdelingen har er mindreforbruk pà 998 430 kroner per 1. tertial.
Avviket skyldes i hovedsak periodisering.

Avdelingen har merforbruk pà «Menn i helse» og tilskudd til GassROR-IKS.
Tiltak
E-læring og standardiserte løp er etablert for à ná flest mulig med knappe ressurser. Dette
har effektivisert arbeidet. Innføring av nytt saksbehandlingssystem blir ressurskrevende i
år, men det vil gi effekter og gevinsterfor hele organisasjonen i 2018 etter implementering.
Valggjennomføringen har hatt grundig gjennomgang for á gjennomfre valget på en god og
effektiv måte.
Avdelinga er med i prosjektet «NED med sykefravaer», initiert av KS. Prosjektet vil gi
gevinst i hele organisasjonen.
For à komme på budsjettert ramme må det prioriteres stramt, bruke digitale løsninger der
det er mulig og fortsatt søke eksterne midler.
Konsekvens av tiltak
Å vri til en mer effektiv bruk av midler gir ofte en pukkelkostnad og er ekstra
ressurskrevende for ansatte og brukere. Avdelingen er nà innen i en krevende periode
spesielt med tanke pà flere digitaliseringsprosjekt samt nytt saks- og arkivsystem.

Årsprognose
Avdelingen melder ingen avvik pà àrsprognosen.
Økning av utgift til GassROR-IKS pà knappe 0,2 mill. kroner og «Menn i helse» med en
netto utgift pà 0,7 mill. kroner gjør prognosen svært usikker. Avdelinga mà trolig redusere
pà andre områder for à oppnà balanse, herunder digitalisering.

Økonomiavdelingen
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Periodisert avvik
Avdelingen har et mindreforbruk pà 429 146 kroner per ‘I. tertial.
Mindreforbruket skyldes forskyvning av utgifter samt sykefravær og økning i
gebyrinntektene.

Tiltak
Effektiviseringstiltak gjennomføres kontinuerlig og bemanningen pà regnskapsseksjonen
redusert med en halv stilling som vil bli overført til annen enhet.

er

Konsekvens av tiltak
Det er effektivisering gjennom digitalisering av oppgaver som frigjør ressurser som kan
trekkes ut.

Årsprognose
Avdelingen melder et mindreforbruk på 0,1 mill. kroner.
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Periodisert avvik
Skoleomràdet har et samlet mindreforbruk på 1 025 458 kroner per 1. tertial.
Årsaken til dette er hovedsakelig:
-

økt statstilskudd 1.-4. trinn
økt oppholdsbetaling i SFO på grunn av økt elevtall
vakanser og utfordringer med tilgang på kvalifiserte vikarer

Tiltak
Skolene viderefører en stram økonomistyring gjennom reduserte innkjøp og redusert
vikarbruk. Situasjonen rundt oppfølging av elever og elevgrupper med større utfordringer,
er krevende ved noen skoler. Økt statstilskudd vil føre til økt bemanning på barnetrinnet fra
nytt skoleår. I samband med omfordelingen for nytt skoleår, vil noen skoler fà styrket sin
driftsramme knyttet til ekstra utfordringer. Noen skoler vil i kommende skoleår også kunne
redusere eller avslutte ekstra krevende tiltak.
Konsekvensene av tiltak
Redusert vikarbruk fører til flere elever per lærer og generelt større elevgrupper, spesielt i
perioder med mye sykefravær. Det blir mindre mulighet for tilpasset opplæring.

Årsprognose
Skoleomràdet melder balanse som ârsprognose.

Det er likevel flere usikkerhetsfaktorer som kan slà negativt ut i løpet av året. Flere skoler
har i drift større tiltak for oppfølging av elever med spesielle behov. Her kan det bli behov
for videre tilrettelegging. Noen elever har vesentlige behov for alternativ oppfølging, dette
er tiltak som per dato er uavklarte. På grunn av kapasitetsutfordringer ved PPT, er en del
sakkyndige uttalelser under arbeid for henviste elever. Dette er en usikkerhetsfaktor da det
kan medføre nye, større behov for oppfølging i kommende skoleår.

Molde voksenopplæringssenter
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Periodisert avvik
Enheten har et mindreforbruk pà 192 919 kroner per 1. tertial.
Dette er svingninger i løpet av áret og det vil jevnes ut på grunn av flere ansatte fra 1.

august.
Tiltak
Det jobbes vedvarende med â øke kvalitet og gjennomføring, blant annet gjennom bedre
samhandling og bedre overgangsrutinerfra opplæring ved MVO til arbeidsrettede tiltak ved
flyktningtjeneslen og sosialtjenesten NAV.
Ingen særskilte tiltak for à holde budsjettert ramme.
Konsekvensene

av tiltak

Årsprognose
Enheten melder balanse som àrsprognose.
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Periodisert avvik
Barnehageomràdet har et mindreforbruk pà 486 288 kroner.
Barnehageenhetene har et periodisert mindreforbruk på 1,7 mill. kroner og fellesomrádet et
periodisert merforbruk pà 1,2 mill. kroner. Noe periodiseringsavvik, men merforbruket
skyldes tilskudd til private barnehager og overføring til andre kommuner der barn fra Molde

kommunehar barnehageplass(gjestebarn).
Tiltak
Det er stram økonomistyring og oppfølging og kontinuerlig arbeid med á redusere
sykefravær. Enhetene arbeider med à styrke bemanning, øke kompetanse, rekruttere
barnehagelærere og Lean. Det gjøres grundige vurderinger for vedtak om ressurser til barn
med særlige behov.
Konsekvens av tiltak
Stramme vurderinger for vedtak om ressurser til barn med særlige behov er forsvarlige,

men omfangog kompetansehar betydningfor kvalitet.Barnehagenearbeidernå for å øke
bemanning og rekruttere barnehagelærere. Det er mangel pa pedagoger, men stillinger er
utlyst og fagområdet haper à øke andel barnehagelærere til høsten. Arbeid for à redusere
sykefravær i NED-prosjektet er viktig for à øke nærvær.

Årsprognose
Barnehageomrádet melder et samlet merforbruk pà kr 3,5 mill. kroner.
Merforbruket knyttes til
-

- 1,8 mill. kroner-tilskudd private barnehager
—2,0 mill. kroner— gjestebarn andre kommuner
+0,3 mill. kroner — mindreforbruk enheter

Det er usikkert om budsjettrammen til tiltak for barn med særlige behov og redusert
foreldrebetaling vil være tilstrekkelig. Det er for tidlig à konkludere hva omfanget vil bli, men
det er varslet økt behov for ressurser.
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Periodisert avvik
Enheten har et merforbruk på 832 507 kroner per 1. tertial.
Awiket er fordelt pà flere virksomhetsomrader med bàde positive og negative avvik. Flere
av avvikene skyldes feilperiodiseringer og er derfor ikke reelle avvik. Fysioterapi har et
merforbruk pà 0,6 mill. kroner som skyldes forsinket oppstart av egenandelbetaling ved
endring av diagnoselrsten, samt utgifter til et pasientprosjekt. Psykisk helse har et
merforbruk pà 0,3 mill. kroner, denne tjenesten ble overført til ressurstjenesten fra 1. mars.
Kommunalt akutt døgntilbud (KAD) har et mindreforbruk pà 0,8 mill. kroner, men her
forventes det økte utgifter. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har et mindreforbruk pa
0,2 mill. kroner grunnet vakanser.
Tiltak
Enheten har søkt og søker prosjektmidler for à opprettholde og øke omfanget av de ulike
tjenestetilbudene. Drøftinger om interkommunalt samarbeid planlegges og forberedes.
Konsekvens av tiltak
Økning av prosjekttilskuddog driftsmidler vil bidra til at enheten kommer ut i balanse ved

àrsslutt.
Årsprognose
Det meldes ingen avvik på arsprognosen.

Barneverntjenesten
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Periodisert avvik
Enheten har et mindreforbruk pá
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2 276 121 kroner per 1. tertial.

Nàr det korrigeres for interkommunal barneverntjeneste er det reelle avviket et
mindreforbruk pà 1,4 mill. kroner for barneverntjenesten i Molde kommune. Det er spesielt
tiltaksutgiftene utenfor hjemmet som har mindreforbruk.

Det er ogsá et mindreforbruk på

lønnsutgifter. samt et merforbruk på kjøp av konsulenttjenester.

Tiltak
lnnleide konsulenter har bidratt til færre fristbrudd. Det er foretatt nytilsettinger og innleie av
konsulenter reduseres derfor i takt med reduksjon av vakante stillinger. Økte hjelpetiltak
som familieràd og gruppetiltak for barnevernungdom, vil bli iverksatt. I tillegg planlegges
det kompetanseheving og styrking av tiltak mot vold og overgrep i henhold til barne- og
ungdomsplanen.
Konsekvens av tiltak
Flere hjelpetiltak skal øke kvaliteten pà tjenesten og det forebyggende arbeidet for á hindre
omsorgssvikt. Økning i bruk av tiltak som familieràd, samtaleprosess i fylkesnemnda,
barnevernsvakt og andre forebyggende grep har redusert antall hastevedtak, samt andre
kostnadskrevende flyttevedtak betraktelig. Dette har stor positiv innvirkning på enhetens
tiltaksutgifter til barn utenfor hjemmet.

Årsprognose
Det meldes et mindreforbruk pà 2,8 mill. kroner som àrsprognose.

Avviket er knyttet til reduksjon av kostnadskrevende tiltak. Det er fortsatt stor usikkerhet
knyttet til eventuelle nye barnevernstiltak resten av áret.

Sosialtjenesten
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Periodisert avvik
Enheten har et merforbruk pà kroner 1 799 223 kroner per 1. tertial.

Nár periodeavviket korrigeres for utestående refusjoner fra flyktningtjenesten, samt
refusjoner fra den statlige delen av NAV. har enheten et merforbruk pá 0,7 mill. kroner.
Lønnsutgiftene viser et mindreforbruk, mens ytelser til sosialhjelp har et merforbruk pà 1,2
mill. kroner. Økning i utbetalt sosialhjelp skyldes blant annet strengere inngangsvilkàr for
arbeidsavklaringspenger samt endring i kravene til bostøtte. I tillegg har flere brukere brukt
opp retten til dagpenger.

Tiltak
Enheten har nà fatt flere ansatte som skal ha fokus pà tett oppfølging og ordinært

arbeidsliv som tiltaksarena. Målet er à jobbe mer markedsrettet samt à øke innsatsen rundt
flyktninger og andre grupper som sliter med à komme seg inn pà arbeidsmarkedet.
Konsekvens

av tiltak

Dersom enheten lykkes med à få til en dreining mot à benytte ordinært arbeidsliv som
tiltaksarena, så vil dette pà sikt gi redusert utbetaling av sosialhjelp.

Årsprognose
Enheten melder et merforbruk pà 2,0 mill. kroner som àrsprognose.
Det er spesielt økt utbetaling av sosialhjelp som gir grunnlag for den forverrede
àrsprognosen.
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Periodisert avvik
Enheten har et mindreforbruk pà 1 031 498 kroner per 1. tertial.
Awiket skyldes i hovedsak periodisering av utgifter som vil komme senere i áret.

Tiltak
Enheten jobber kontinuerlig for à effektivisere driften. Den har fokus pá á søke om tilskudd
fra ulike instanser for à finansiere driftsutgifter, samt tilby ulike aktiviteter for flyktninger.
Konsekvens av tiltak
Tilskuddsmidler gjør det mulig à tilby målrettede tiltak samt nødvendig oppfølging innen
tjenesteområdet. uten at det belaster ordinær driftsramme.

Årsprognose
Det meldes ingen awik pà ársprognosen.

Størrelsen på refusjoner til Molde voksenopplæringssenter og sosialtjenesten NAV Molde
resten av áret er enná ikke kjent. Dette er et usikkerhetsmoment i prognosen.
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Periodisert awik
Enheten har et merforbruk pá 1 925 713 kroner per 1. tertial.
Avviket skyldes i hovedsak kjøp av institusjonsplasstil en ressurskrevende tjeneste som

har et merforbrukpá 1,4 mill. kroner.I tillegger det et merforbrukinnenpsykisk
helsetjeneste pà 0,4 mill. kroner. Resterende avvik skyldes refusjoner for arbeidstiltakene
som ennà ikke er kommet inn.

Tiltak
Det planlegges à etablere et eget botilbud til bruker som det i dag kjøpes plass til pà
institusjon. Dette kan trolig redusere utgiftene noe. Enheten forventer en merinntekt fra
refusjoner som vil kompensere deler av merforbruket.
Konsekvens av tiltak
lngen konsekvenser er rapportert.

Årsprognose
Enheten melder et merforbruk på 1,3 mill. kroner som àrsprognose.
Det forutsettes at enhetens ramme blir kompensert tilsvarende statlig tilskudd for kjøp av
ressurskrevende tjeneste. Til tross for dette vil tiltaket mangle finansiering, enheten melder
derfor en negativ ársprognose.
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Periodisert awik
Pleie- og omsorgsomradet har et merforbruk pà 6 096 933 kroner per 1. tertial.

Fellesområdet har et merforbruk på 2,3 mill. kroner. Utgifter til utskrivningsklare pasienter
fra sykehuset har et merforbruk pà 3,0 mill. kroner. Det har vært meldt over dobbelt så
mange utskrivningsklare pasienter fra sykehuset per 1.tertial, sammenlignet med samme
periode i fjor. Det har også vaert en økning i antall innleggelser. Det er uenighet mellom
kommunen og helseforetaket om regnskapsført beløp til utskrivningsklare pasienter.
Fakturaene til sykehuset er derfor ikke betalt i påvente av behandling av tvistesaken i
nasjonal tvisteløsningsnemnd. På fellesomrádet er det en merinntekt pà 0,6 mill. kroner fra
oppholdsbetaling institusjonsdrift som reduserer periodeavviket.
Omsorgsenhetene

har et samlet merforbruk

pà 3,8 mill. kroner. Det er Glomstua

og

Kirkebakken som har det største avviket med tilsammen 3,4 mill. kroner. Ved Glomstua
skyldes merforbruket i hovedsak utgifter til ressurskrevende tiltak ved institusjonsdriften.
Ved Kirkebakken skyldes avviket i hovedsak overtallighet pà personell som følge av
tilpasninger av typer institusjonsplasser samlet sett i kommunen. l tillegg er det identifisert
behov for annen kompetanse enn det som ligger til grunn i bemanningsplanen, for à sikre
nødvendig sykepleiefaglig kompetanse pá kveld og helg. Ràkhaugen har et merforbruk på
0,5 mill. kroner som skyldes periodisering av statlig tilskudd til aktivitetstilbud for personer
med demens. Øvrige resultatomráder er tilnærmet i balanse.

Tiltak
Antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter har til na vist en bekymringsfull utvikling, og
har nær sammenheng med økningen i antall innleggelser de fire første månedene.
Imidlertid viser den siste måneden en betydelig nedgang. Tiltak vil bli vurdert. for à
begrense omfanget av betalingsdøgn, dersom utviklingen forverrer seg.
Det er protokollert uenighet mellom helseforetaket og kommunen hva angår håndtering av
utskrivningsklare pasienter, manglende epikrise og kommunens betalingsplikt knyttet til
dette. Helseforetaket er varslet om tilbakeholdelse av betalingskrav inntil avgjørelse i
tvistenemd.
l samarbeid med tildelingskontoret vil området ha en generell gjennomgang av alle vedtak
hos pasienter med stort bistandsbehov i sykehjem, for à sikre at det gis riktig og forsvarlig
helsehjelp og at ressurser og kompetanse benyttes mest mulig effektivt.
Lean-prosjekt med systematisk gjennomgang av driften ved Glomstua sykehjem er
gjennomført for á identifisere tiltak som kan bidra til redusert utgiftsnivà med best mulig
bruk av ressurser. Det jobbes nå med resultatene av arbeidet. Ved Kirkebakken jobbes det
systematisk med å redusere overtallighet. Det foreligger god oversikt og plan for å ta denne
ned ved naturlig avgang. Enheten er i dialog med arbeidstakerorganisasjonene for å kunne
gjøre nødvendige endringeri kompetansesammensetningen ved ledighet i stillinger.
Konsekvens av tiltak
Gjennomgang av vedtak til tjenestemottakere med stort omsorgsbehov skal sikre at det gis
riktig og forsvarlig helsehjelp, og at ressurser og kompetanse benyttes mest mulig effektivt.
Planlagte tiltak vil også overtid redusere overtallighet i stillinger.

Årsprognose
Det meldes et samlet merforbruk pà 7,5 mill. kroner som ársprognose.
Årsprognosen er knyttet til Glomstua og Kirkebakken omsorgssenter. Avviket eri hovedsak
knyttet til ressurskrevende tjenestemottakere samt overtallighet i forhold til
bemanningsnorm som følge av endret institusjonsdrift.
I prognosen er det ikke tatt hensyn til regnskapsført merforbruk på utgiftertil
utskrivningsklare pasienter fra sykehuset ettersom en avventer avklaring i sentral
tvisteløsningsnemnd. Dette vil også avklare videre behandling av 3,2 mill. kroner som ble
ført som en kortsiktig fordring i regnskap 2016.

Tiltak funksjonshemmede
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Periodisert avvik
Enheten hadde et merforbruk pà 2 684 917 kroner per 1. tertial.
Manglende finansiering av tjenester til nye tjenestemottakere med oppstart i 2016 og 2017
preger periodeavviket. Av disse er det kun én bruker som er tilflyttet fra annen kommune,
øvrige er hjemmehørende i Molde kommune. Lønn til støttekontakter og privat avlastning
har et merforbruk pà 0,8 mill. kroner.

Tiltak
Ansatte benyttes pá tvers i hele enheten. Innkjøp og vikarinnleie begrenses.
Det jobbes videre med mulige strukturendringer og interne omrokkeringer av brukere.
Annen kommune har meldt at de likevel ikke kan bistá med vurdering av vedtak og
tjenestenivà. Det arbeides derfor med á finne alternativ konsulenthjelp til oppdraget.
Det er avklart at enheten kan starte botreningskollektiv i Øvre vei. Tiltaket kan gi reduserte
utgifter. Det har vært kontakt med tildelingskontoret for revurdering av støttekontakt- og
omsorgslønnvedtak med målsetting om reduksjoner der det er mulig.
Konsekvens av tiltak
Det er belastende for enheten à ha store økonomiske utfordringer over tid. Å benytte
ansatte pá tvers oppleves av en del ansatte som slitsomt og uforutsigbart. Det er mulig at
sykefraværet kan påvirkes av dette. En del uro har oppstått blant pårørende grunnet
foreslåtte strukturendringer.

Årsprognose
Enheten melder et merforbruk pà 13,4 mill. kroner som àrsprognose.
Årsak til den høye negative prognosen er i hovedsak knyttet til nye tjenestemottakere både
i 2016 og 2017.
Eventuell overføring av økonomisk ansvar fra spesialisthelsetjenesten for ressurskrevende
tjeneste er ikke hensynstatt i prognosen og kan derfor komme som en ytterligere
økonomisk utfordring.
I prognosen utelates redusert tilskudd fra ressurskrevende tjenester tilsvarende 10,2 mill.

kroner ettersom dette er budsjettert pà sentralt resultatomràde. Av samme årsak er det i
prognosen heller ikke tatt hensyn til økt tilskudd fra ressurskrevende tjenester tilsvarende
0,2 mill. kroner knyttet til nye tjenestemottakere.

Brann- og redningstjenesten
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Periodisert avvik
Enheten har et merforbruk pà
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Korrigert for selvkostområdet feiing er merforbruk pà 0,3 mill. kroner. Merforbruk skyldes
for det meste etterslep i faktureringen på grunn av manglende kapasitet til dette.

Tiltak

Deter søkt om og innvilget midlerfra «det store
brannløftet» til forebyggende arbeid. Dette
er midler som er tildelt fra Gjensidigestiftelsen. og som vil bidra både til à øke omfang og
kvalitet av tjenesten.
Enheten har prosjektledelsen ved utarbeidelse av regional brann ROS (alle ROR
kommunene). På sikt vil dette arbeidet danne grunnlaget for at ressurser brukt på
beredskap og forebyggende blir rett dimensjonert, og har rett
kvalitet.
Enheten har fortsatt fokus på tidligere vedtatte tiltak for å unngå merforbruk som blant
annet
ø Kontinuerlig vurdering/justering av priser på tjenestene.
ø Vakanse i stillinger hvis mulig (og økonomisk gevinst).
ø Vurdering av tiltak for à redusere strømutgifter
ø Fortsatt redusert renhold pà stasjonen for å minimere utgiftene.
ø Være åpen for muligheter til å etablere nye tjenester som kan øke inntektene.
Konsekvens av tiltak
Vakanse i stillinger vil i perioder kunne gi noe lenger saksbehandling, og dårligere kapasitet
ved forebyggende avdeling. Redusert renhold gir en fare for økt slitasje, og dårligere
inneklima. Det ersatt inn tiltak ved at ansatte skal ta større del i rydding og periodisk

renhold selv.

Årsprognose
Det meldes balanse som årsprognose.
Brann- og redningstjenesten er avhengige av
ramme. Dette er blant annet:
ø
ø
ø

flere
ytre forhold for å greie å holde tildelt

Antall restverdiredningsoppdrag i regionen.
Ordretilgang på eksterne kurs, trygghetsalarmer, boligalarmer etc. (inntekter).
Antall større hendelser og utrykninger er innenfor normalen.

Dette er noen av forholdene som fortsatt gjør àrsprognosen veldig usikker. Målsettingen
om å holde budsjett

erallikevel klar.
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Periodisert avvik
Enheten har et merforbruk pá 377 681 kroner per 1. tertial.

Avviket skyldes i hovedsak lavere gebyrinntekter både på byggesak og geodata enn
budsjettert.

Tiltak
Enheten har tre nytilsatte under opplæring, som antas å være i god produksjon i andre
halvår, og dermed bidra til å øke inntektene.

Konsekvens av tiltak
Opplæring forventes á gi resultater for de som er nye, samt at det vil frigjøre ressurser som
idag brukes til opplæring.

Årsprognose
Det meldes ingen avvik pà àrsprognosen.

Molde bydrift
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Periodisert avvik
Enheten har et merforbruk pà 1 038 549 kroner per 1. tertial.
Pà fylkesveg er det et merforbruk pà 0,7 mill. kroner, og i tillegg er det et merforbruk pa
gatelys pà 0,3 mill. kroner. I hovedsak skyldes merforbruket vinterdrift, etter en forholdsvis
lang vinter i àr.

Tiltak
Molde bydrift har fokus pà å skaffe seg oversikt over hva enheten forvalter og drifter, og vil i
2017 jobbe aktivt med digitalisering bàde pà park og veg. Bedre oversikt vil føre til at
enheten jobber mer effektivt, noe som vil kunne bidra til à øke omfanget av tjenesten.
Bedre oversikt gjør enheten i bedre stand til à vurdere kvaliteten pà de tjenester som
enheten leverer. Molde bydrift har fokus pà à ha en «god nok» kvalitet pà de tjenestene
som leveres. Kvalitet vil bli tema pà enhetens ledermøter.

Molde bydrift har stort fokus på økonomi i ledergruppen. Enheten vil kun foreta nødvendige
innkjøp. Enheten vil også i løpet av àret gjennomføre tre rammeavtaler pà tjenester som
enheten kjøper. Dette vil forhåpentligvis gi enheten gode priser. Enheten har også innført
timeføring av tjenestene som utføres av park, pà lik linje med veg og verksted. Videre vil
enheten ha fokus på bare å utføre høyst nødvendig drift og vedlikehold på fylkesveger. Det
vil ogsà kun bli gjort helt nødvendig vedlikehold på gatelysanlegget, frem til driftskontrakten
pà gatelys er ferdigstilt. Veg og trafikkvirksomheten vil ogsâ prøve à utføre noen av
investeringsprosjektene til Molde bydrift i egenregi.
Satsene på parkeringsgebyr er også betydelig økt ved innføring av ny parkeringsforskrift
gjeldende fra 1. januar. Molde bydrift regner med at inntektene pà parkeringsgebyr vil øke
med ca. 1 mill. kroner i 2017.
Konsekvens av tiltak
Redusert drift og vedlikehold av fylkesveger kan medføre noen klager fra publikum. Det
kan også kommen noen klager pà at enkelte gatelys blir stående mørke i en periode.
Enheten skal imidlertid sørge for at tiltakene ikke reduserer trafikksikkerheten.

Årsprognose
Det meldes ingen avvik pà àrsprognosen.
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Periodisert avvik
Kulturtjenesten har et mindreforbruk på 2 802 769 kroner per 1. tertial.
Dette skyldes ennà ikke utbetalt tilskudd til Moldejazz på 1,2 mill. kroner og Kulturtilskudd
på 1,1 mill. kroner. Forsiktig vikarbruk bidrar også til perioderesultatet.
Tiltak
Ingen spesielle tiltak er iverksatt foreløpig.
Konsekvensene

av tiltak

Årsprognose
Enheten melder balanse som årsprognose.
Enheten har en litt uforutsigbar situasjon knyttet til idrett og friluftsliv på grunn av nye

Træffhuset og stenging av Idrettens Hus fra høsten. Enheten vurderer det slik foreløpig at
den vil komme i balanse. men kan få utfordringer på vaktmestertjenesten.

Kulturskolen
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Periodisert avvik
Enheten har et mindreforbruk på 1 408 424 kroner per 1. tertial.
Mindreforbruket pà 0,7 mill. kroner på videregående opplæring skyldes hovedsakelig
høyere innbetaling fra Molde videregående skole enn periodisert. Ansvaret balanseres ved

årsslutt.
Mindreforbruket pà 0,7 mill. kroner på kulturskolen skyldes
o

delvis uavklarte

-

forsinket faktura fra Operaen i Kristiansund på kjøp av dansepedagogtjenester

o

feilperiodisert inntekt på salg av lærertjeneste til Kleive oppvekstsenter og Skjevik
barne- og ungdomsskole

og ikke periodiserte

utgiftertil

forvaltning,

drift og vedlikehold

(FDV).

våren 2017

Tiltak
Periodisering rettes opp.
Budsjettramme FDV vil bli avklart og overført til Molde Eiendom KF når detaljene rundt
avtalene er beregnet.
Konsekvensene

av tiltak

Årsprognose
Enheten melder balanse som ársprognose.

Rådmannens

kommentar

De to siste årene har vært preget av at det har vært nødvendig å dekke inn tidligere års
merforbruk. Selv om det ikke er nødvendig å dekke inn tidligere àrs underskudd i 2017, er
det fremdeles stramme rammer og økonomisk balanse er en prioritert oppgave.

Denne økonomirapporten viser at det fremdeles er enheter som har økonomiske
utfordringer. De enhetene som melder avvik på årsprognose er i all hovedsak de enhetene
som har hatt de største økonomiske utfordringene de siste årene.
Rådmannen har fremdeles løpende fokus på at tiltak skal planlegges og gjennomføres i
hele organisasjonen. Det er selvfølgelig viktig at tiltak gjennomføres i enheter der det

meldes merforbruk som årsprognose. Men rådmannen har i år også fokus på at tiltak skal
gjennomføres i de andre enhetene med formål om enten à øke tjenesteproduksjonen

eller

kunne gi bedre kvalitet på tjenestene.

Frie inntekter og finansieringsutgifter
Etter at regnskapet for 2016 er avlagt og de fire første månedene av 2017 er tilbakelagt,

tegner det seg en del økonomiske forhold innen finansområdet som rådmannen allerede
nå vil legge inn i rapporteringen.
Pensjonskostnaden: Pensjonskostnaden kan sannsynligvis reduseres vesentlig med
bakgrunn i den endelige kostnaden i regnskapet for 2016. Beregninger og vurderinger
tilsier en reduksjon på 15,0 mill. kroner. Beløpet legges inn i prognosen ved denne
rapporteringen. Denne endring innarbeides i budsjettrevisjonen som går til politisk

behandling ijuni.
Tilskudd til ressurskrevende tjenester: Endring i metode for beregning av tilskudd til
ressurskrevende tjenester, far store konsekvenser for kommunens budsjettene inntekter på
dette området. Tilskuddet for 2016 vil bli 2,9 mill. kroner lavere enn det som ble inntektsført

i regnskapet for dette året. Tilskuddet for 2017 vil bli 10,2 mill. kroner mindre enn
budsjettert med en ytterligere reduksjon på 1,1 mill. kroner i tilskudd når nytt innslagspunkt
gjeldende for 2017 blir vedtatt i statsbudsjettet for 2018. I og med at disse forholdene ble
kjent frst når søknad om tilskudd ble sendt per 1. april, legges de inn i årets prognoser

først nå.
Lønnspoft fra 2016: Lønnspotten fra 2016, som ved årsskiftet stod til rest med 2,1 mill.
kroner, er videreført

i årets lønnspott.

Denne kan derfor trekkes

ut og benyttes

til andre

formål.
Skatteinntekten'

Etter årets fire første måneder,

er skatteinntektene

inklusive

inntektsutjevning for mars 8,0 mill. kroner lavere enn periodisert budsjett. Dette vekker en
viss bekymring, men rådmannen legger ikke inn et prognostisert avvik i denne
rapporteringen.

Avkastning ekstern forvaltning: I budsjettet for 2017 er det lagt inn en forventet avkastning
fra ekstern forvaltning på 2,0 pst. Ved utgangen av april er merinntekten i forhold til budsjett
allerede 3,0 mill. kroner. Rådmannen vil derfor tilrå at forventet avkastning for 2017 økes til

5,0 pst. som vil gi en økt inntekt på 2,7 mill. kroner.
Redusert avsetning til disposisjonsfond: Som nevnt innledningsvis, vil avsetning til
disposisjonsfond ikke kunne gjennomføres så lenge regnskapet viser underskudd.
Avsetningen må derfor helt eller delvis strykes. Samlet avsetning i opprinnelig budsjett var
22,7 mill_ kroner. Av denne budsjetterte avsetningen må 19,1 mill. kroner benyttes til å

balansere økonomirapporten som da ender med et prognostisert resultat for året på kroner
0,-.

Rådmannens

konklusjon

Den foreliggende rapporteringen viser per 1. tertial at Molde kommune gàr mot balanse for
2017. I denne prognosen ligger det at avsetninger til disposisjonsfond blir redusert med
19,1 mill. kroner i forhold til budsjett. Foruten barnehageområdet er det særlig tiltak
funksjonshemmede og pleie- og omsorgsområdet som har de største økonomiske
utfordringene. Av omsorgssentrene er det Glomstua omsorgssenter som har størst
økonomisk utfordring, men også Kirkebakken melder negativ ársprognose. Rådmannen
har over tid fulgt opp disse enhetene spesielt tett. Dette vil fortsette i 2017.
Videre har ressurstjenesten og sosialtjenesten NAV også økonomiske utfordringer.
Sosialtjenesten NAV merker nå effekten av et stramt arbeidsmarked de siste par årene.

Rådmannen anbefaler at økonomirapporten

per 1. tertial 2017 tas til orientering.

Arne Sverre Dahl

Vedlegg
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Økonomirapport
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Frie inntekter og finansieringsutgifter per 1. tertial 2017
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Finansrapport for Molde kommune per 30.04.2017
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FINANSRAPPORTFORMOLDE KOMMUNE PER30.04.2017 —VEDLEGG3
Som vedlegg til økonomirapporteringen

for 1. tertial 2017, er det utarbeidet en egen rapport som tar

for seg forvaltningen av kommunens finansielle aktiva og passiva. Som i foregående tertialrapport

er

det også denne gangen inntatt en stresstest som viser kommunens samlede finansielle risiko.
Kommunens hovedbankforbindelse er Sparebank

Kortsiktige

finansielle

1SMN.

aktiva

Kommunens likviditet definert som innestående på konti hos kommunens hovedbankforbindelse,
betegnes som kommunens kortsiktige finansielle aktiva. Avkastningen av denne kapitalen har så
langt i år vaert som følger:

ku d

Snitt innestaende

V

01.01 —30.04

_

(Beløp i 1 00 kr.)

i

212 561

Renteinntekt
Oppnàdd rente i % - annualisert*

1 042
1,47 %

*Renten er beregnet ut ifra vektet avkastning og månedlig kapitalisering.
Mye av likviditeten som forrentes er ubrukte lånemidler. På grunn av dagens rentemarked og til tider
høye marginer, er årets lånebehov ikke effektuert enda.

Langsiktige finansielle aktiva og passiva
Kommunens langsiktige finansielle aktiva er definert som kommunens midler avsatt til
disposisjonsfond og ubundet investeringsfond. Kommunen har per utgangen av april driftsbuffere i
form av midler på disposisjonsfond med 40,2 mill. kroner og disse er plassert innenfor kommunens
konsernkontoavtale. De langsiktige finansielle aktivaene er derfor utelukkende ubundet
investeringsfond. Forvaltningen av disse midlene har så langt i år gitt slik avkastning:

Markedsverdi 30.04.17
Andel i pst. per 30.04.17
Avkastning (annualisert)

Bench mark (35/35/30))

86 199
89 213
66 %

45 636
45 860
34 %

131 835
135 073
100 %

10,49 % '

1,47 %

7,37 “/3

2,82 %

1) Avkastning av den eksterne finansforvaltningen er til en viss grad påvirket av kjøp/salg i
perioden.

cumumlvnvwn
2) Pengemarked - egen forvaltning inkluderes nå i bankinnskudd
innenfor kommunens

hovedbankavtale.
i

indekser

0,17 %

Renter 3 àr
Oslo børs OSEBX

0,59 %
2,02 %

Det har så langt i år vært en god verdiøkning på midlene kommunen har til ekstern forvaltning.
Aksjeporteføljen, som nå er fordelt mellom norske aksjer, nordiske aksjer og globale aksjer har gitt en
god avkastning. Samtidig har avkastningen i pengemarkedet tatt seg opp igjen slik at total avkastning
per utgangen av april ligger godt over budsjettert inntekt.

TIDSVEKTET AVKASTNING

VS. INDEKSER

Molde kommune - total
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OBLIGASJONER FRN
Kommunalbanken 14/1B (NIBOR + 22 bp)
Kommunalbanken 17f20 (NIBOR + 30 bp)
M3k1ekommune16I19(NBOR +43Bbp)
Mahe kommune 16/19 (NBOR + 66 bp)
Mme kommune 17/20 (hBOR + 33 5 bp)
M:lOekornmune14f17(NBOR+195bp)
Nblde kommune 15/18 (NBOR + 20 bo)
Nbldekommune l5I18(NBOR+245bp‘;
Nblde kommune 16/18 (NBOR v 42 bo)
RENTEDERNÅ TER (FAST)
Renteswap DnB 16/26 (Nude)
Renteswap DnB 14/21 (Nblde)
RENTEDERIVA TER (FLYTENDE)
Renleswap DnB 16/26 (Molde)
Renteswap DnB 14f21 (Molde)
Øvrige Ian
Samlede lån I Husbanken
Annet

ännu!
20140258

MIMI
ng-

f Mn.’

’

21.03.2018
18.03 2020
21.09.2016
20 03.2019
15 03.2017
20092017
19 092016
19 092018
21032018

0.0
00
1.0
10
10
10
10
10
10

1.31
1.39
1.36
1.58
1,43
1.29
1,29
1,17
1.34

400 000
300 000
200000
389 800
250 000
400000
300 000
350000
400 000

12.3 %
9.2 %
6.1 %
12.0 °/=
7.7 %
123%
9.2 %
107%
12.3 %

2016102606
11714210

16 092026
17 032021

0.0
00

1.60
2.82

200 000
200 000

6.1 %
6.1 "/o

2016102606
117142100

16 092026
17 032021

0.0
0.0

1.09
1.09

-200 000
-200 000

-6 1 %
-6 1 "la

270 866
63

6 3 “la

10774961
10759731
10789050
10711138
10729338
10733207
10767254

Fradrag utlån kommunale
foretak
M'.>ldeVannogAv1¢pKF

-500411

Il/blclebadet
KF
NbldeEiendomKF ~Husbanken

-98 662
-156877

30%
48%

Nblde Elendom KF

-1 736 052

53 2 %

Sum kommunale

-2 452 002

76,4 'A

foretak

153%

" Länk
Det er ikke korrigert for endringeri Husbanklånene fra årsskiftet. Endringen har minimal betydning
for den samlede gjeldsporteføljen. Av samlede lån i konsernet, er det kun lånene i Husbanken som
har fastrente. Øvrige lån ligger i det flytende rentemarkedet knyttet til NIBOR. Grunnlaget for
renterisikoen for Molde kommune som konsern er likevel betydelig mindre enn brutto Iånegjeld som
folge av midler innestående i bank, inngåtte rentebytteavtaler og lån der kommunen mottar
rentekompensasjon fra staten med videre. Per 31. desember 2016 utgjorde andelen sikret gjeld ca.

57,0 pst. Gjennomsnittlig rente på alle lån i 2016 ble 1,67 pst.
Molde kommune hefter også for en vesentlig andel av gjelden tilhørende interkommunale selskap og

samarbeidsom kommunen tar del i.
Stresstest
Dersom rentene stiger med 1,0 pst. og aksjekursene synker med 20,0 pst. vil konsekvensene for

kommunensfinansielle aktiva og passivabli som følger. Lån i Husbanken,som ved årsskiftet var på
samiet 270,9 mill. kroner, er i all hovedsak i fastrente og trekkes ut i oppstillingen under.

Stresstest aktiva per 30.04.2017

Bankinnskudd(inkl. innskuddPareto AssetManagement AS)

Aksjer
Obligasjoner

Stresstest passiva per 30.04.2017

(Beløpi 1.000kr.)

1,0%

—2u,o%
1,0%

212 838

2 128

31993

-6 399

56 943

-250

(Hempi 1.000
kr.)

Samlet gjeld i henhold til finansrapport
Husbanklån- hovedsakligI fastrenteavtaier
LánegjeldMolde Vann og Avløp KF- seivkostområde
Selgerkreditt Moldekraft AS - vilkår knyttet til NIBOR
Rentekompensene lån i henhold lil budsjett for 2017

3 260729

Gjeld somikke errenlesikret

2274365

Økningi rentenivá med 1,0 pst.
Gevinstrentebyrteavtaler- knyttet til NIBOR

Stresstest samlet per 30.04.2017

Stresstestaktiva
Stresstest passiva

-270 929
-500411
-27 605
-187419

-22 744

4000

(Beløpi 1.000
kr.)

»4520
~18 744

Arkiv:

Molde kommune

150
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Rådmannen
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Date:

26.04.2017

Saksframlegg
Budsjettrevisjon
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57/17

I for 2017 - driftsbudsjettet

Utvalg
Molde formannskap
Molde kommunestyre

Møtedato
14.06.2017

Rådmannens forslag til innstilling
Driftsbudsjettet for 2017 revideres i samsvar med anbefalingene og i henhold til
oppsatte tabeller i denne saken.

Saksopplysninger

1.0 Generelt
Dette er den første revideringen av budsjettet for 2017. l dette ligger at rådmannen ikke
utelukker ytterligere budsjettrevisjoner

i løpet av året selv om det ikke foreligger planer

om dette. Som ved tidligere revisjoner ønsker rådmannen også denne gangen à
synliggjøre de største økonomiske utfordringene kommunen står overfor, et
utfordringsbilde som er i stadig endring.
Når det antydes at det kan komme flere budsjettrevisjoner, så er dette blant annet med
bakgrunn i enkelte økonomiske forhold som ikke er endelig avklart ved denne
budsjettrevisjonen. Dette gjelder eksempelvis økonomiske forhold knyttet til anlegget
Molde Arena. Det skal heller ikke utelukkes at andre forhold kan komme til á kreve
ytterligere budsjettrevisjoner

for à unngå at kommunens

regnskap ender i underskudd

(merforbruk) for áret.
Kommunens økonomiske utfordringer har de siste 4 årene fått et stort og riktig fokus i
hele den kommunale organisasjonen. Bakgrunnen for dette var særlig det
regnskapsmessige merforbruket i 2013 og 2014 på henholdsvis 19,9 mill. kroner og
36,9 mill. kroner. Når disse underskuddene i sin helhet skulle dekkes i regnskapene for
henholdsvis 2015 og 2016 for á unnga registrering i ROBEK-registret, gav oppdraget til

kommuneorganisasjonen seg selv. Kommunen har nå lagt bak seg denne utfordrende
oppgaven med inndekning av begge underskuddene og ut over dette levert
mindreforbruk på nær 100,0 mill. kroner som er avsatt på disposisjonsfond. Selv om
budsjettrammene for 2017 er noe styrket i forhold til 2015 og 2016, er det fortsatt til
dels store økonomiske utfordringer som mà løses, noe som synliggjøres
og gjennom økonomirapporteringen
for 1. tertial.

i denne saken

At kommunen gjennom denne budsjettrevisjonen kan synliggjøre et visst økonomisk
handlingsrom er selvsagt positivt, men handlingsrommet er på langt nær tilstrekkelig til
å imøtekomme de utfordringene rådmannen i dag ser og som til en viss grad meldes

fra avdelinger,enheter og foretak. Nytt i så måte er budsjettetfor 2017 som ble
balansert med en samlet avsetning til disposisjonsfond på 22,7 mill. kroner. Dette gir

handlingsromnår budsjettet nå revideres.
Å opprettholde

økonomisk balanse mellom kommunens inntekter og utgifter og avlegge

et regnskap i balanse eller bedre, er også for 2017 særdeles viktig selv om trusselen

om notering på ROBEK listen ikke lenger er overhengende.Det er viktig at kommunen
nå skaffer seg både økonomiske buffere til å ta uforutsette økonomiske utfordringer og
frigjør handlingsrom til å kunne gjøre politiske prioriteringer mellom ulike
tjenesteomràder.
Som ved øvrige budsjettrevisjoner, vil den enkelte enhets rammer bare unntaksvis bli
justert. Dette har selvsagt sin årsak i manglende handlingsrom.

I den grad rammene

blirjustert, forutsettes det imidlertid at årsaken til at nye/endrede behov har oppstått, er
begrunnet i vesentlig endrede forutsetninger i forhold til det som var kjent når budsjettet
for 2017 ble vedtatt. En form for “omkamp" i forhold til trange rammer som alle enheter
opplever, drøftes ikke i noen av disse sakene, da det begrensede handlingsrommet
ikke tillater dette.
lnnmeldte behov skyldes bare i begrenset omfang vesentlig endrede forutsetningeri
forhold til det som var kjent når budsjettet for 2017 ble vedtatt. Rådmannen har derfor i
beskjeden grad foreslått kompensasjon i enhetenes rammer ved denne
budsjettrevisjonen. Den største foreslåtte endringen skjer innen tilskuddsordningen for
ressurskrevende tjenester og tiltak funksjonshemmede som samlet får en «styrking» på
19,1 mill. kroner (utgiftsøkning på 4,8 mill. kroner og inntektsreduksjon på 14,3 mill.
kroner).

2.0 Regnskapsresultater og avsetninger
Tidligere års underskudd skal dekkes inn i løpet av de påfølgende 2 år inkl. året
regnskapet blir fremlagt. Dersom kommunen ikke lykkes med dette, vil den bli innmeldt
i registret for betinget økonomisk kontroll (ROBEK). Underskuddene i regnskapene for

årene 2013 og 2014 ble i sin helhet dekket inn i regnskapene for 2015 og 2016. Faren
for å bli innmeldti ROBEK-registret er derfor over i denne omgang.
2.1 Resultat for regnskapsåret 2016
Avlagt regnskap for 2014 viste et underskudd på 36,9 mill. kroner. Dette ble i sin helhet

dekket i kommunensregnskapfor 2016 sammen med økt tilskuddtil MoldebadetKF på
1,5 mill. kroner til dekning av foretakets underskudd for 2014. Ut over denne

inndekningen,ble regnskapetfor 2016 avlevert med et samlet mindreforbrukpå 59,2
mill. kroner hvor 10,7 mill. kroner varfra tjenesteproduksjonen

og 48,6 mill. kroner var

forbedringer i de finansielle postene. Her ble pensjonskostnaden redusert med hele
18,3 mill. kroner samtidig som skatteinntektene

økte med 15,9 mill. kroner i forhold til

budsjett. Kommunestyretvedtok i k-sak 24/17 å avsette mindreforbruketfor 2016 på
59,2 mill. kroner til kommunens disposisjonsfond som etter dette er på 99,4 mill. kroner.
2.2 Foreløpig resultat for regnskapsåret 2017

I kommunens driftsbudsjett

for 2017, er forventede akkumulerte

underskudd i

Moldebadet KF ført til inndekning med 3,8 mill. kroner med utgangspunkt i forventet
underskudd for 2016 på 1,9 mill. kroner (foretakets rapportering 2. tertial 2016).
Avleggelsen

av endelig regnskap for 2016 viser en forverring på 1,0 mill. kroner. Dette

drøftes senere i saken.
Økonomirapporten per 1. tertial 2017 viser en negativ prognose for áret i de
tjenesteproduserende

enhetene på 24,6 mill. kroner. De største negative avvikene

meldes fra barnehageområdet med 3,8 mill. kroner, sosialtjenesten Nav Molde med 2,0
mill. kroner, pleie og omsorg med 7,5 mill. kroner og tiltak funksjonshemmede med 13,4
mill. kroner. Molde kommune har per 1. tertial hatt en svikt i egen skatteinngang uten at
det så tidlig på året rapporteres et forventet negativt avvik på denne inntektsposten.
Videre er det avdekket økte inntekter på andre finansielle poster så som rest lønnspott
for 2016 som er videreført til 2017 og redusert pensjonskostnad med bakgrunn i
regnskapet for 2016. Tilskudd til ressurskrevende tjenester både for 2016 og 2017 viser
en betydelig reduksjon. Det presiseres at rapporten er per 30. april og at den ikke tar
hensyn til forhold som har oppstått etter dette. Samlet rapporteres det imidlertid
balanse totalt sett på grunn av at avsetningen til disposisjonsfond må strykes så lenge
regnskapet ellers ender ut med underskudd.
2.3 Disposisjonsfond
I regnskapet for 2016 ble det som budsjettert avsatt 37,1 mill. kroner (overskuddet for
2015) til disposisjonsfond. Ved behandling av Molde kommunes regnskap for 2016, ble
det i tillegg vedtatt å sette av udisponert mindreforbruk for dette året med 59,2 mill.
kroner som gir en samlet fondssaldo på 99,4 mill. kroner. Med den store usikkerheten
som ligger både i prognosene fra tjenesteproduksjonen og finansområdet, er det

særdelesviktig at denne reserven i minst mulig grad benyttestil å øke kommunens
utgifterfor 2017. Rådmannenhar derfor i denne saken tilstrebet ikke å benytte
disposisjonsfondet eller deler av dette for å dekke opp allerede kjente utgiftsøkninger.
Det kunne selvsagt vært gjort unntak for utgifter som burde vært dekket tidligere år og
derigjennom ville ha redusert de enkelte års resultater tilsvarende. Dette gjelder for
mye inntektsførte refusjoner sykelønn (2005 - 2016), tilskudd til ressurskrevende
tjenester (2016), tilskudd til kommunereformen

(2016) og skjønnstilskudd

til

helsetjenesten (2016).
Det som ikke dekkes gjennom denne saken, må finne annen inndekning gjennom økt
handlingsrom forøvrig.
2.4 Vedtatte budsjettrammer for 2017
I kommunens vedtatte budsjett for 2017, er de aller fleste budsjettrammer styrket i
forhold til 2016. Dette er en konsekvens av rammesaken, føringeri Statsbudsjettet,
rådmannens prioriteringer og endringer samt kommunestyrets prioriteringer. Samlet
viser de totale utgiftsrammene inklusiv finansområdet en utgiftsvekst ut over lønns- og
prisvekst som følger:

Budsjett

r

Utgiftsøkningeri budsjettet fur 2017

2017

Førlngerfra rammesaken for 2017
Førlngerfra

25 784

forslaget til Statsbudsjett

for 2017

8 615

Râdmannenskorrigeringer av rammer
Kommunestyrets prioriteringer

12877
7000

Samlet utgiftsøknlng

54 276

Det er imidlertid bare i begrenset omgang lagt inn realvekst i rammene. Dette
fremkommer med følgende summer i rådmannens skisse som ble vedtatt av
kommunestyret:
Budsjett

Rådmannensskisse - større rammeendringer

'

2017

Tilbakeføring av rammetrekk i 2016«netto

4400

Underskuddsdekning

3800

lvloldebadet

KF

Ekstra driftstilskudd til Moldebadet KF
LaeremidIer/IKTi skolen

1 000
2500

Styrking grunnbemanningi

1 000

barnehagen —små barn

Styrking av hjemmetjenester
Kulturtjenesten - generell rammeøkning (kultursjef)
Flyktningtjenestenf

1500
1 000

kvalifisering

2000

Husleie kommunale kontorer-buffer

V

Sum

1000
13800

Ved behandlingen av budsjettet, vedtok kommunestyret
følgende prioriterte rammeøkninger:

i tillegg til ovennevnte,

Budsjett

Prioriteringeri kommunestyret
Skoleområdet

- blant annet til tiltak vedtatt i sak 106/16 «Kvalitetsmelding

Barnehageomràdet

v
for grunnskulen

i Molde».

—blant annet til styrking av kompetanse

2017
2 500
900

Kulturtjenesten - økt støtte til frivillige lag og foreninger
Pleie- og omsorgsområdet - primært til styrking av hjemmetjenesten
Personal—
og organisasjonsavdelingen—øke fokus på problemet med salgtil mindreårige gjennom midler til
økt og endret kontrollfunksjon

1 000
2 400

Sum

7000

Ut over dette er det lagt inn styrking av utgiftsrammene som ikke får en direkte
konsekvens for den kommunale tjenesteproduksjonen. De største av disse er:

200

r

Øvrige størreendringer/føringer

Budsjett

2017

Tilskudd til private barnehager

5 500

Rundkjøring Kringstad

5720
1844

Generell styrking [KT
Ressurskrevende tjenester rn.v.

7 552

Pensjonskostnader

3903
1241

Opptrapping rusomràdet
Reduksjon rentekompensasjon og lokale skjønnsmidler
Overføring av mindre investeringsprosjekt

3085
3 353

til drift

Sum

32 198

I dette Iigger synliggjøring av at rammene for 2017er betydelig styrket i forhold til det
økonomisk krevende budsjettåret

2016.Rammene er imidlertid fortsatt stramme og det

aller meste av rammeøkningen er det lagt klare føringer til bruken av. Rådmannen
betrakter kommunestyrets

enkeltbevilgninger

til konkrete tiltak som øremerkede

rammeøkninger som må trekkes ut og eventuelt omprioriteres av kommunestyret
dersom de ikke benyttes til det bestemte formålet.

3.0 Meldte behov fra avdelinger, enheter og foretak
I forbindelse med denne budsjettrevisjonen, har rådmannen invitert avdelinger, enheter
og kommunale foretak til á melde behov for budsjettjusteringer. Behovet for
budsjettenclringer var forutsatt à ha oppstått som en følge av vesentlige endringer i
budsjettforutsetningene
som lå til grunn ved ordinær budsjettbehandling i desember

2016.Samtidig oppfatter rådmannen økonomirapporteringen

for 1. tertial som en
melding om at tiltak allerede er iverksatt for å dekke noen av disse endrede behovene.
Følgende tabell gir derfor en oversikt over de behovene som er meldt og som ikke er
dekket gjennom allerede iverksatte tiltak.
Meldt
Avdeling/enhet/foretak

behnv

Plan-og utviklingsavdelingen

1315000
700000
860000
250000
4 190000
1 691000
500000

Driftsavdelingen
Personalfog organisasjonsavdelingen
Molde voksenopplæring

Barnehageomràdet
Helsetjenesten
Sosialtjenesten

NAV

Ressurstjenesten
Pleie og omsorg
Tiltak funksjonshemmede
Kulturtjenesten

Molde kulturskole
Molde Eiendom KF
Moldebadet

KF

Samlet meldte behov

I tabellen over synliggjøres

1342 000

65000
15 254000

750000

250000
9760600
954000
37881 600

de innmeldte behovene fra avdelinger, enheter og foretak

ved denne budsjettrevisjonen. Det skal imidlertid ikke underslàs at det meste av det
som meldes som behov, var kjent som økonomiske utfordringer allerede ved
utarbeidelsen av budsjettet for 2017.
Det kan nevnes at for eksempel pleie- og

omsorgsomrädet, som ved økonomirapporten for 1. tertial i år melder en negativ
prognose for året på 7,5 mill. kroner, ikke har meldt dette som behov ved

budsjettrevisjonen. Begrunnelse for dette er at dette var kjente utfordringer allerede ved
budsjettbehandlingen

for 2017.

Gjennom de siste års fokus på økonomi, har enhetene akseptert at de økonomiske
utfordringene i ali hovedsak må løses der de oppstår. Dette gjelder selvsagt også de
som nå melder endrede behov ut ifra endrede budsjettforutsetninger. Det finnes
imidlertid ingen reserver det er ønskelig å bufre mot. Det blir for enkelt å bruke av
midlene som nå er avsatt som en økonomisk buffer på kommunens disposisjonsfond.
Dersom noen skal få styrket sin ramme, ma dette i all hovedsak skje gjennom egne

effektiviseringstiltak eller ved at andre må få sin ramme redusert.
Noe av det som meldes av økte ressursbehov i denne saken, er imidlertid forhold som
ikke var kjent på vedtakstidspunktet i desember 2016. Enkelte av disse meldes også
som avvik ved økonomirappoiteringen

per 1. tertial. Rådmannen kan, ut ifra et svært

begrenset handlingsrom, bare i mindre grad tilrå og dekke de meldte behovene. De
behovene som foreslås dekket, blir drøftet under avsnittet «disponering

av

handlingsrom».
Som ved tidligere budsjettrevisjoner,
understreke

at det páhviler

vil rådmannen også denne gangen

den enkelte avdeling,

enhet og foretak

et betydelig

ansvar for selv å finne tiltak som kan avhjelpe og løse også de økonomiske
utfordringene som her meldes. Rådmannen forventer at det som ikke dekkes
gjennom denne budsjettrevisjonen, søkes inndekket i den enkelte avdelings,
enhets eller foretaks vedtatte økonomiske rammer for 2017.

4.0 Statsbudsjettet

Statsbudsjettet for 2017 som ble vedtatt i desember 2016, blir revidert gjennom vedtak i
Stortinget i juni 2017. Forslag til revisjon ble fremlagt av regjeringen den 11. mai 2017.
4.1 Opprinnelig statsbudsjett- saldering
Ved salderingen av statsbudsjettet for 2017 i desember 2016, ble det foretatt en del
endringer som påvirker Molde kommunes frie inntekter (rammetilskudd)

for dette året.

Dette gjelder overføring av tidlig innsats i grunnskolen fra rammetilskudd til øremerket
tilskudd med 0,7 mill. kroner og reduksjon i etterspørsel etter barnehageplasser med
0,4 mill. kroner. Videre anslås kommunenes skatteinntekter som følge av endringer i
skatteopplegget å bli 182,0 mill. kroner høyere enn tidligere anslått. Rammetilskuddet
nedjusteres tilsvarende noe som for Molde kommune utgjør 0,9 mill. kroner. Skattørene
holdes uendret som i forslaget til statsbudsjett. Alle endringene medfører trekk i
rammetilskuddet

og motsvares av redusert ramme for skole, barnehage samt økt

skatteinntekt. Samtidig vil kommunen motta anslagsvis 4,8 mill. kroner i ekstra
rammetilskudd når Stortinget i juni fatter vedtak om kommunesammenslåing.
4.2 Revidert nasjonalbudsjett
I forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2017 (RNB), er det forutsatt at en redusert
kommunal deflator (lønns- og prisvekst redusert med 0,2 pst.) vil gi reduserte utgifter
for kommunesektoren på 0,7 milliarder kroner. Dette dekker forventet reduksjon i
kommunenesektorens skatteinntekter for 2017 som i hovedsak skyldes redusert
àrslønnsvekst

og dermed redusert skattegrunnlag.

For Molde kommune vil lønnsoppgjøret som endte på 2,4 pst. mot budsjettert 2,2 pst.
medføre en økt utgift for året på kroner 2 160 000,-. I kommunens budsjett for 2017 ble
det imidlertid tatt høyde for at differansen mellom statsbudsjettets anslag på
årslønnsveksten og eget anslag kunne bli «inndratt» ved budsjettsalderingen i
desember 2016 elleri RNB. Differansen som utgjorde kroner 5 400 000,- (0.5 pst.) ble

derfor i budsjettet avsatt til fond slik at en eventuell «inndraging» ikke ville påvirke
tjenesteproduksjonen direkte. Strykning av denne fondsavsetningen i 2017, gir i denne
saken dekning for økningen av egen lønnspott og reduserte skatteinntekter. Anslag
reduserte skatteinntekter for kommunesektoren er beregnet til 690 mill. kroner og av
dette vil primaerkommunenes andel utgjøre 562 mill. kroner. Molde kommunes andel av
dette vil gi en reduksjon i skatteinntekter for 2017 på kroner 2 942 000,-. Ut over
dekning av økt lønnspott og reduserte skatteinntekter

blir det igjen et beløp på kroner

298 000,- som tillegges handlingsrommet i denne saken.
Endringer i skatteopplegget

i RNB vil redusere kommunesektorens

skatteinntekter

med

ytterligere 162 mill. kronerfordelt med 132 mill. kroner på primærkommunene og 30
mill. kroner på fylkeskommunene,

men dette kompenseres

gjennom tilsvarende økning

i rammetilskuddet.
I forslaget til RNB er det lagt inn forutsetning om at øremerkede tilskudd til flere
barnehagelærere på 172,2 mill. kroner overføres til rammetilskuddet. For Molde
kommune vil dette utgjøre kroner 861 000,-. Når dette får helårsvirkning i 2018 vil det
totale beløpet for kommunene utgjøre 413 mill. kroner og Molde kommunes andel
kroner 2 107 000,-.

Videre økes det øremerkede investeringstilskuddet til etablering av heldøgns
omsorgsplasser

for 2017 med 107,6 mill. kroner.

Ut over dette er det ikke endringer i RNB som berører kommunen direkte.
4.3 Kommunereformen
- kommuner som har fattet vedtak om ny kommune
Kommunene Molde, Midsund og Nesset har alle fattet vedtak om sammen å danne nye

Molde kommune fra 1. januar 2020. Kommuner som på denne måten slår seg
sammen, vil i 2017 og årene frem til sammenslåing, beholde smàkommunetilskudd og
basistilskudd på nivå med 2016. Dette innebærer at Molde kommune straks Stortinget
fatter endelig vedtak om sammenslåing, vil få en økning i rammetilskuddet for 2017 på
4,8 mill. kroner. Videre vil kommunene som slår seg sammen motta et
regionsentertilskudd på anslagsvis 2,8 mill. kroner hvor Molde kommunes andel anslås
til 2,3 mill. kroner. Det er bebudet at dette tilskuddet vil øke til det dobbelte allerede i

2018. Beløpene tillegges det økonomiske handlingsrommet i denne saken.

5.0 Forbedret

økonomisk

handlingsrom

Rådmannen har i denne saken identifisert områder som bidrar til et forbedret
økonomisk handlingsrom for 2017. Handlingsrommet er imidlertid, som det
etterfølgende vil vise, svært begrenset i forhold til de samlede utfordringene. Det
generelle økonomiske handlingsrommet er definert som handlingsrommet som kan

benyttes til hvilke tiltak som helst.
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5.1 Frie inntekter og finansieringsutg. - redusert avsetning til disposisjonsfond
Molde kommunes budsjett for 2017 er balansert med avsetning til disposisjonsfond på
samlet 22,7 mill. kroner. Av dette ble 17,3 mill. kroner avsatt til «generelt»

disposisjonsfond.Ut ifra behovet for økning av det generelle økonomiske
handlingsrommeti denne saken, reduseres avsetningentil disposisjonsfondmed 9,8
mill. kroner for á balansere budsjettrevisjonen.
Rammene for lønnsoppgjøret for 2017 er fastsatt og endte med en àrslønnsvekst fra
2015 til 2017 pà 2,4 pst. Dette er 0,3 pst. lavere enn forutsatt i statsbudsjettet men

samtidig0,2 pst. over det kommunenhar lagt til grunn i sitt budsjett.I kommunens
budsjett er lønnspotten tillagt en årslønnsvekst på 2,2 pst. samtidig som 0,5 pst. er

avsatt til fond. I denne saken reduseres hele fondsavsetningenpå 5,4 mill. kronerog
inngår i det generelle økonomiskehandlingsrommeti denne saken. Disponeringentil
økning av lønnspottog reduksjoni skatteinntekterdrøftes under disponeringenav
handlingsrommet.
Samlet blir avsetningentil disposisjonsfondi budsjettetfor 2017 redusertfra 22,7 mill.
kroner til 7,5 mill. kroner.

5.2 Frie inntekter og finansieringsutg. - redusert pensjonskostnad
Med bakgrunni den endelige pensjonskostnadeni regnskapetfor 2016, er det
grunnlagfor å redusere budsjettertkostnadi budsjettetfor 2017 betydelig.Videreføring
på samme nivå som i 2016 korrigertfor forventet kostnadsvekstut over lønns- og
prisvekst,tilsier en reduksjonpå hele 15,0 mill. kroner. Beløpet kan derfor legges til
handlingsrommeti denne saken.
5.3 Frie inntekter og finansieringsutg. —økt avkastning fra ekstern forvaltning
I budsjettetfor 2017 er det lagt inn forventningom 2,0 pst. avkastningfra ekstern
forvaltningav aktiva. Med bakgrunn i utviklingensom har vært så langt i àr, mener
rådmannen at forventningen kan økes lil 5,0 pst. Ved utgangen av april måned var

denne avkastningenallerede oppnådd. Selv om det ennå er tidlig på året, justeres
inntektsanslaget med 2,7 mill. kroner som tillegges handlingsrommet i denne saken.

5.4 Frie inntekter og finansieringsutg. —tilskudd til ressurskrevende tjenester nye
brukere
Nye brukere av ressurskrevendetjenester vil bare i liten grad utløse økning i
statstilskuddetfor inneværende år. Beregningenetilsier en økning på kroner 250 000,som tillegges handlingsrommet i denne saken.

5.5 Frie inntekter og finansieringsutg. - rest Iønnspott 2016
Avsatt lønnspottfor 2016 stod ved regnskapsavslutningenfor dette året til rest med
kroner

2 225 000,-. Dette er lønnsmidler for 2016 som skulle vært godskrevet

kommunensavdelingerog enheter dette året, men er også videreført i lønnspottenfor
2017. I 2017 er det gjennomførtkorreksjonerhvor kroner 90 000,- er belastet potten.
Resterende beløp på kroner 2 135 000,- kan således benyttes til annet enn

lønnsøkning.Beløpet tilleggesderfor det generelle økonomiskehandlingsrommeti
denne saken.
5.6 Pleie- og omsorgsomrádet - redusert kjøp av tjenester fra andre kommuner
Fagseksjonpleie og omsorg meldte tidligere i vår om reduserte utgiftertil tjenestekjøp
fra andre kommuner. Reduserte utgifter på kroner 648 000,- kan derfor tillegges

handlingsrommeti denne saken.
5.7 Plan- og utviklingsavdelingen -forskyvning av utgifter til rundkjøring
Kringstad
I budsjettetfor 2017 er det lagt inn en bevilgningtil dette tiltaket på 5,7 mill. kroner.
Tilbakemeldingfra Møre og Romsdal fylkeskommune,som vil gjennomføre prosjektet
straks dette er inne på vedtatt investeringsprogram,tilsier at det ikke er aktuelt for
Molde kommune å yte tilskudd i 2017. Beløpet trekkes derfor inn ved denne
budsjettrevisjonen. Saken blir å drøfte på nytt i rammesaken for 2018 og kommende
planperiode.

5.8 Rådmannen - redusert buffer kommunale kontorer
I budsjettet for 2017 ble det lagt inn 1,0 mill. kroner til å dekke økte husleieutgifter for

kommunale kontorer. Dette handlet hovedsakeligom Storgt. 31 som skulle vært ferdig
renovert i løpet av første halvår. Dette prosjektethar trukket ut i tid og vil ikke medføre
økt husleie i 2017. Derimoter husleiebufferenbenyttet til å dekke den delen av
husleien for Storgt. 33 som ikke dekkes av ROR IKT. Planen er å øke tallet på kontorer
i dette bygget slik at flere kan bidra med å betale husleie, men også dette har trukket ut
i tid. Det ser derfor ut til at besparelsen i ar vil bli kroner 400 000,- som trekkes inni

denne saken og tillegges handlingsrommet.
5.9 Kulturtjenesten - ansettelse av kultursjef
I budsjettetfor 2017 er det lagt inn øremerkede ressursertil stillingensom kultursjef
med oppstart 1. januar. Ny kultursjefbegynte i stillingeni mars. En andel av den
øremerkede ressursenkan derfor trekkes ut fra kulturområdetsramme. Beløpet på
kroner 190 000,- tillegges handlingsrommeti denne saken.

5.10 Økonomiavdelingen - reduksjon 50 pst. stilling
Effektiviseringav ulike arbeidsoppgaverhovedsakeliggjennom innføringenav EHFfakturaer, har bidratttil at avdelingen kan redusere bemanningenpå
regnskapsseksjonenmed en 50,0 pst. stilling.Stillingenhar en periode vært utleidtil
annen stabsavdelinghvor behovet en tid har vært prekært. Det foreslås nå å gjøre
denne overføringenpermanent. Frigittelønnsmidlerfor deler av 2017 tillegges
handlingsrommet i denne saken.

5.11 Frie inntekter og finansieringsutg. - mottatt tilskudd 2 som gjelder året 2016
Barnehageomrádet har mottatttilskudd 2 som gjelder dekning av ekstraressurser i
2016 (flyktninger og asylsøkere). Dette tilskuddet ville bedret kommunens
regnskapsresultat for 2016 dersom det hadde vært kjent tidligere. Tilskuddet på kroner
554 000.tillegges derfor handlingsrommet i denne saken.

5.12 Frie inntekter og finansieringsutg. -tilskudd til ressurskrevende tjenester,
annen kommune
Ressurstjenesten dekker i dag utgiftene knyttet til en bruker som får sitt tilbud i annen
kommune. Tiltaket omfattes av refusjonsordningen for ressurskrevende tjenester og gir
Molde kommune et økt tilskudd for 2017 på 3.2 mill. kroner som tillegges

handlingsrommet i denne saken.

6.0 Disponering av identifisert økonomisk handlingsrom
Som tidligere nevnt er det økonomiske handlingsrommet som avdekkes i denne saken
begrenset l forhold til konstaterte merutgifter/inntektsreduksjoner og meldte behov fra
avdelinger, enheter og foretak. Rådmannen vil imidlertid tilrå at det økonomiske
handlingsrommet benyttes til å gjennomføre rammeendringer som opplistet under.
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- avsetning til felles Iønnspott for 2017

Kommunens budsjett for 2017forutsatte en ârslønnsvekst fra 2016til 2017pà 2,2 pst.
Resultatet etter sentrale forhandlinger endte med en årslønnsvekst på 2,4 pst. For
kommunen tilsier dette en utgiftsøkning pà 2,2 mill. kronet som legges til årets

Iønnspott.
6.2 Frie inntekter og finansieringsutg.

- reduksjon premieavvik (husleie rådhuset)

Ved etableringen av Molde Kommunale Pensjonskasse ble rådhuset lagt inn som del
av kommunens innskutte egenkapital. Belastningen av husleie første året ble førti

balansensom premieavviksom senere ville bli dekket ved avsetningtil og bruk av
premiefond.

På denne måten ble utgiften utlignet første året og i alle årene deretter.

Dette premieavviket må før eller senere dekkes gjennom utgiftsføring i kommunens
regnskap. I årsrapporten for 2016 stårfølgende i note 2:
«I 2016 er det inntektsført redusert pensjonskostnad i Molde Kommunale
Pensjonskasse med 12,0 mill. kroner. Dette motsvarer utgiftsført hus/eie for Molde
rådhus som er innbetalt pensjonskassen. Beløpet blir ført tilbake i 2017 og motsvares

av premiefond overført fra 2016. Det tas sikte pa at beløpet, som defineressom
premieavvik, blir utgiftsført i sin helhet ved budsjettrevisjon ijuni 2017.»
Rådmannen foreslår derfori samsvar med dette å fjerne dette premieavviket på 12,0
mill. kroner ved utgiftsføring

i regnskapet for 2017.

6.3 Frie inntekter og finansieringsutg.

- reduksjon tilskudd til ressurskrevende

tjenester

Tilskuddet til ressurskrevende tjenester for 2016 blir 2,9 mill. kroner mindre enn det
som ble inntektsført i regnskapet for dette året. Årsaken til dette er endret metode for

beregningav tilskudd. Avlagt regnskapfor 2016 viste derfor et tilsvarendebeløp for
godt resultat. Det hadde derfor ikke vært urimelig om beløpet ble dekket ved bruk av
kommunens avsetninger til disposisjonsfond, men rådmannen har ikke funnet dette
nødvendig. Beløpet dekkes gjennom å benytte handlingsrommet i denne saken.
Som en konsekvens av endret metode for beregning av tilskudd til ressurskrevende
tjenester, vil også tilskuddet for 2017 bli kraftig redusert med hele 10,2 mill. kroner.

Mindreinntektenvedrører utelukkendetjenester innen tiltak funksjonshemmede.
lnnslagspunktet for 2017 vil bli kjent først når statsbudsjettet for 2018 blir vedtatt i
desember. Dette skyldes statens prinsipper for regnskapsføring hvor utbetaling av årets
tilskudd først skjer i 2018. Dersom det tillegges 2,5 pst. økning av innslagspunktet i
forhold til vedtaket for 2017, vil dette medføre en mindreinntekt for kommunen på 1,1
mill. kroner. Det aller meste av dette refererer seg til tjenester innen tiltak
funksjonshemmede.
Samlet blir tilskuddet til ressurskrevende tjenester redusert med 14,3 mill. kroner i
budsjettet for 2017.

6.4 Frie inntekter og finansieringsutg. - refusjon sykepenger, tapsføring
Avstemming

av inntektsført refusjon sykepenger viser at kommunen over år har

inntektsført beløp som ikke vil bli utbetalt fra NAV. Kravene kan av ulike grunner ha
vaert uriktige og det kan ogsá tenkes al enkelte av disse er blitt utbetalte uten at

restansen har blitt redusert. Det er nå gjennomført en nitidig gjennomgang av hvert

enkelt uteståendekrav tilbake til 2005. Resultateter at det for perioden2005 - 2009
må utgiftsføres kroner 1 209 000,- mens det for årene 2010 - 2016 må utgiftsføres

kroner 1 496 000,-. Samlet må derfor kroner2 705 000.- utgiftsføresi denne saken. Det
kan også nevnes at avstemmingen og gjennomgangen har bidratt til at kroner 820 00,-

av gamle restanserer blitt utbetaltfra NAV. Det er nå innført nye rutiner som forhindrer
at dette skjer igjen. Problemstillingen

har også hatt stor fokus fra revisjon og

kontrollutvalg de senere årene og ble nevnt under noteopplysningene i kommunens
årsrapport for 2016.

6.5 Frie inntekter og finansieringsutg.

—Moldebadet KF, økt kommunalt tilskudd

Ved fastsettelse av budsjettrammer for 2017, ble det tatt høyde for å dekke akkumulert
underskudd i foretaket på samlet 3,8 mill. kroner (jf. foretakets Økonomirapport per
31.10). Underskuddet ble 1,0 mill. kroner større enn forventet. Rådmannen vil derfor

foreslå å dekke det økte underskuddet i denne saken. Det kan også nevnes at
kommunens driftstilskudd

til foretaket for 2017 ble økt med 1,0 mill. kroner. Dette var

ment som et midlertidig tiltak i påvente av at foretaket selv gjennomførte tiltak for å få
økonomisk balanse.
6.6 Frie inntekter og finansieringsutg.

~ Molde Eiendom KF, økt kommunalt

tilskudd
For flere år tilbake, fikk Molde Eiendom KF en økonomisk ramme på 5,0 mill. kroner
tiltenkt mindre investeringstiltak. Det viser seg nå at denne investeringssummen til dels

er blitt benyttestil formål som nok må defineressom driftsformål.Når rammen i sin tid
ble opprettet, sa var dette som erstatning for en gradvis ressursøkning til nødvendig
vedlikehold. Foretaket melder ved budsjettrevisjonen store driftsmessige utfordringer.
Rådmannen vil derfor tilrå at investeringsrammen på 5,0 mill. kroner til ulike mindre
investeringstiltak

reduseres ved at 2,5 mill. kroner overføres til driftsbudsjettet

for 2017.

Det har lenge vært drøftet om ikke renholdet ved skolene skulle overføres til Molde
Eiendom KF. Manglende ressurser til å utarbeide renholdsplanerfor det enkelte
skolebygg har stoppet denne prosessen. Foretaket ber om kroner 286 000,til å
gjennomføre dette tiltaket noe rådmannen vil tilrå blir imøtekommet i denne saken.
6.7 Rådmannen - kommunereformen,

regionsentertilskudd

Når Stortinget den 8. juni fatter vedtak om å sla sammen kommuner, vil kommunene

Midsund, Nesset og Molde samlet fa et regionsentertilskudd på 2,8 mill. kroner.
Dersom beløpet fordeles etter folketallet i de enkelte kommunene, vil Molde kommunes
andel bli 2,3 mill. kroner. Det vil nokså sikkert komme føringer for bruken av disse
midlene. Rådmannen foreslår at beløpet gjøres disponibelt i denne saken ved å utvide
rammen knyttet til kommunereformen.

6.8 Plan- og utviklingsavdelingen - kommunereformen
Kommunen mottok skjønnstilskudd fra fylkesmannen i 2016 til å dekke utgifter til
kommunereformen. Når året var omme viste det seg at bare deler av tilskuddet var
benyttet og at utgifter ville komme i 2017. Fylkesmannen bekreftet at dette var frie
inntekter som dermed ikke kunne avsettes til bundne fond ved regnskapsavslutningen

for 2016. Midlene bidrog derfor til å «pynte» på resultatetfor dette året. Rådmannen
tilrår i denne saken at rammen til plan og utvikling styrkes med kroner 500.000,slik at
midlene kan benyttes til arbeidet med kommunereformen

6.9 Plan- og utviklingsavdelingen

som planlagt.

-Protomore Kunnskapspark AS, ny avtale

Ny avtale med Protomore Kunnskapspark

AS om hoppid.no tjenesten vil være på plass

med det første. Avtalen innebærer en utglftsøkning for kommunen på anslagsvis kroner
500000,-.
Rådmannen anser denne tjenesten som så viktig at tilskudd for 2017
foreslås dekket i denne saken.
6.10 Plan- og utviklingsavdelingen - opprettelse av stilling, samferdsel
Store utfordringer innen samferdselsområdet utløser stort behov for både kompetanse
og kapasitet ved avdelingen. Av utfordringer kan nevnes forventet utbygging av E39
gjennom kommunen, forberedelse av bypakken, strekningen Lønset-Hjelset og

prosjektene i «Byen som regional motor.» Rådmannen har i egen sak, som blir politisk
behandlet parallelt med budsjettrevisjonen, foreslått à opprette en slik stilling fra
høsten. Rådmannen foreslår videre at stillingen i år blir finansiert med kroner 225 000,-

over driftsbudsjettet.
6.11 Personal- og organisasjonsavd. - styrking førstelinjen
Det har til tider vært kritisk mangel på ressurser ved førstelinjetjenesten på rådhuset.
Dette har til dels blitt avhjulpet gjennom utlån av en ansatt i 50pst. stilling fra
økonomiavdelingen. Dette foreslås nå å gjøres til en permanent ordning, hvor
stillingsressurs ved økonomiavdelingen overføres til personal- og organisasjonsavdelingen. Med virkning fra 1.juni 2017 vil beløpet som overføres bli kroner 160 000,og gis helårsvirkning i 2018.
6.12 Personal- og organisasjonsavd.
—oppjustering
av tilskudd til Gassror IKS
Kommunen yter tilskudd til Gassror IKS med et beløp per innbygger per år. Det er

forutsetningen at dette tilskuddet skal ha en årlig økning på 5,0pst. itillegg til økningen
som kommer av økt innbyggertall. Kommunens budsjetterte tilskudd har ikke vært
justert for spesiell prisvekst siden 2013, noe som har medført at rammen for 2017 er
kroner 160 000,- for liten. Rådmannen tilrår at dette kompenseres i denne saken.
6.13 Barnehageomrádet - økt tilskudd til private barnehager
Tjenesteområdet har meldt inn manglende budsjettressurser til å dekke tilskuddet til de
private barnehagene for 2017 på 1,8 mill. kroner. Bakgrunnen er en økning i antallet
barn i de private barnehagene ut over det som var forutsatt i budsjettet for 2017.
Rådmannen tilrår derfor at rammene for barnehageområdet styrkes med dette beløpet i
denne saken.
6.14 Ressurstjenesten

—endret tils kuddsgrunnlag

ressurskrevende

tjenester

annen kommune

På grunn av endret metode for beregning av tilskudd til ressurskrevende tjenester, vil
kommunen få et redusert refusjonsgrunnlag ved kjøp av tjenester i en annen
kommune. Dette påfører ressurstjenesten, som nå har ansvaret for denne brukeren, et
redusert refusjonsgrunnlag på kroner 860000,-. Beløpet foreslås tilført budsjettrammen
til enheten.
Tiltaket som driftes i annen kommune, vil for 2017 gi Molde kommune et økt statlig
tilskudd til ressurskrevende tjenester på 3,2 mill. kroner. Også dette beløpet foreslås
tilført ressurstjenestens ramme som samlet økes med 4,1 mill. kroner i denne saken.
6.15 Helsetjenesten - ekstraordinære skjønnsmidler 2016
Enheten mottok i 2016 ekstraordinære skjønnsmidler fra fylkesmannen til en halv
stilling som skulle brukes i samarbeidet rundt etableringen av Sykehuset for Nordmøre
og Romsdal (SNR). Skjønnsmidler fra fylkesmannen er å regne som frie inntekter og
kan derfor ikke settes av til bundet fond dersom de ikke blir brukt. Midlene ble ikke
benyttet i 2016 og bidro til á bedre kommunens driftsresultat for dette året. Rådmannen
vil derfori denne saken tilrå at beløpet på kroner 400 000,- tillegges rammen til
helsetjenesten slik at midlene kan komme til anvendelse i år.
6.16 Helsetjenesten

—ny stilling

PPT, k-sak 32/17

Ved kommunestyretsbehandlingav sak 32/17 ble det vedtatt å styrke PPT med et
årsverk med virkning fra 1. september 2017. I samsvar med vedtaket i saken, dekkes

rammeøkningeni 2017 på kroner 240 000,- gjennom denne budsjettrevisjonen.Tiltaket
innarbeides med helårsvirkning i 2018.
6.17 Tiltak funksjonshemmede

-tilskudd

til ressurskrevende

tjenester,

nye

brukere 2017
Nye brukere i 2017 vil utløse økt statstilskudd

med kroner 250

000,(se pkt. 5.4). Dette

beløpet gis i henhold til innarbeidd praksis som rammeøkning til enheten.
6.18 Tiltak funksjonshemmede - ressurskrevende tjenester, nye brukere 2017
Nye brukere i 2017 var ikke kjent på det tidspunktet budsjettrammene for 2017 ble
vedtatt. Rådmannen velger derfor å definere dette som vesentlig endring av
budsjettforutsetningene, og tilrår at enhetens egenandel fratrukket statstilskuddet (se
pkt. 6.17) kompenseres

i rammene med 4.6 mill. kroner.

6.19 Driftsavdelingen -finansiering
av IT-verktøyet Sampro
Driftsavdelingen har fått ansvaret for å dekke utgiftene til dette programmet uten å få
midler til finansieringen. Verktøyet har en årskostnad på kroner 200 000,- hvor utgiftene
tidligere år er fordelt på ulike enheter uten at dette er blitt kompensert. Radmannen vil
tilrå at dette nå finner sin dekning i denne saken og videreføres i senere års ramme.
7.0 Andre forhold
Det har også oppstått andre utfordringer som rådmannen ønsker å nevne i denne
saken uten at det er nødvendig med budsjettendringer til formålene i denne omgang.
7.1 Skatteinntekter
Kommunens skatteinntekter for 2017, ble ved budsjettsalderingen i kommunestyret
desember 2016 økt med 7,0 mill. kroner. Status ved utgangen av mai er en
mindreinntekt i forhold til periodisert budsjett på 5,2 mill. kroner. lnntektsutjevningen

i
for

mai er selvsagt ikke med i disse tallene. Mindreinntekten utgjør 1,4 pst. av
skatteinntektene som er budsjettert per mai og utløser derfor ikke stor bekymring da det
ennå er tidlig på året. Med den store usikkerheten som ligger i disse inntektene og
utviklingen gjennom året, velger derfor rådmannen ikke å redusere de budsjetterte
skatteinntektene nå.

7.2 Renter på Iàn
Kommunen gikk inn i 2017 med en noe høyere rente på mange av sine obligasjonslån
enn hva gjennomsnittlig rente i 2016 skulle tilsi. Dette skyltes i første rekke
oppjusteringen av 6 måneders NIBOR-rente i september 2016 og som på flere lån
varte frem til mars i 2017. Renten er nå kommet ned igjen og det er ikke noe som tilsier
en høyning av nivået for resten av året. Dette skulle tilsi at budsjetterte

renter burde

holde.

8.0 Investeringer
Rådmannen har i denne saken ikke tatt med investeringssiden i budsjettet for 2017
Denne blir drøftet i en egen sak som legges frem for kommunestyret i junimøtet.

9.0 Vurdering

av økonomiske

konsekvenser

Det økonomiske handlingsrommet som synliggjøres i denne saken, er bare tilstrekkelig
til å dekke noen av de mest synlige og avklarte utfordringene rådmannen er kjent med
per dato. Det står fortsatt igjen en reserve i form av avsetning til disposisjonsfond med
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Rådmannens forslag til innstilling
Revidering av investeringsbudsjettet for 2017 godkjennes itràd med denne sak.

Saksopplysninger
l denne saken legges det frem justeringer av investeringsbudsjettet for 2017 for Molde
kommune med Molde kirkelig fellesråd samt Molde Eiendom KF.
Det er kun de bevilgninger kommunestyret vedtar i gjeldende års investeringsbudsjett,
underliggende organ kan gjennomføre. Dette innebærer at alle budsjettendringer innenfor den
inndeling kommunestyret har vedtatt investeringsbudsjettet mà vedtas av kommunestyret selv.

Bevilgningtil investeringsprosjektblir gitt som bruttorammer.Det vil si øvre grense for Utgifter
uavhengig av tilhørende inntekter.
Hovedhensikten med saken er å sikre bevilgning til pågående investeringsprosjekt i tråd med
prosjektenes fremdrift. Når årsbudsjettet utarbeides på høsten er det alltid noe usikkerhet
knyttet til inneværende àrs endelige investerlngsbehov og kommende budsjettårs

investeringsbehov.Det vil derfor være nødvendigmed en revisjonav investeringsbudsjettet
etter at regnskapet

for foregående

år er avsluttet.

Videre er det også slik at det kan dukke opp akutte investeringsbehov som ikke var kjent ved
utarbeidelsen av årsbudsjettet, men som det er viktig å få utført snarlig. I det følgende er det
redegjort for spesifikke endringene i investeringsbudsjettet inndelt etter organisatorisk enhet.
Endringen er også gjengitt i oppsummeringstabeller.

Molde kommune:
For basisorganisasjonen

vil denne saken øke investeringsbudsjettet

utgifter samlet sett med

knappe 2,7 mill. kroner i 2017. Av dette vil 0,8 mill. kroner måtte dekkes av Molde kommune
gjennom fremtidige rente- og avdragsutgifter. Det resterende er videreføring av tidligere års
ubrukt ramme eller vil bli dekt av andre. De ulike endringene er spesifisert under per prosjekt.
-

Pleie og omsorgsomràdet:

O

O

O

Glomstua omsorgssenter- kjøkken: I forbindelse med prosjektet med flytting av
middagsserveringen til senere pà dagen, ønsket kjøkkenet à teste ut en
alternativ produksjonsteknikk. Det førte til at prosjektet ble satt litt pà vent i 2016.
Ubrukt ramme fra 2016, pa 258 000 kroner, bevilges pà nytt i 2017 for à fullføre
prosjektet.
Bergmo omsorgssenter- nedkjølingsskap til hovedkjøkken: Mattilsynet har gitt
avvik pá nedkjøling av mat. Kjøkkenet ved Bergmo har aldri hatt
nedkjølingsskap, men har løst dette pá andre måter. Med levering av mat til
Kirkebakken omsorgssenter er ikke løsningen god nok etter Mattilsynets krav.
For à tette avviket ma det kjøpes inn nytt utstyr. Det er hentet inn pristilbud som
viser behov for 300 000 kroner til investeringen.
Ràkhaugen omsorgssenter-

inventar: Det er behov for à ruste opp to avdelinger

og ikke en som forutsatt i opprinnelig

budsjett. Videre viser det seg at det er mye

mer utstyr og inventar som mangler enn forutsatt. Spesielt er det viktig á få pà
plass løsninger rundt hygieniske forhold som skylieromsutstyr,
Oppvaskmaskiner, kjøleskap etc. for à kunne ha en effektiv drift. Rammen økes
med 350 000 kroner.
O

-

Digitale trygghetsalarmer: Anskaffelsesprosessen ble forsinket i 2016 og
302 000 av budsjettert ramme sto igjen ubrukt. Dette bevilges pá nytt i 2017.

Brann og redningstenesten:
O
RIUA kjemikalieverneutstyr, oppsamlingskar og boombag: RIUA er ikke registrert
som egen juridisk enhet. Dette medfører at budsjettet til RIUA skal formelt sett
inn i hovedkontorkommunens budsjett og vedtas av tilhørende kommunestyre.
investeringene er vedtatt av representantskapet og kommer som følge av ROSog beredskapsanalyser. Samlet ramme er pà 810 000 kroner i 2017. Det vil
komme ytterligere investeringer i 2018 og 2019. Samlet er behovet anslått til 2,3
mill. kroner i de tre arene. investeringen vil bli finansiert av deltakerne i RIUA.
For Molde kommunes del vil dette utgjøre 70 000 kroner når alle investeringene
er gjennomført.
O

Nye tjenestebil: Kommandobil skal byttes ut. Salgsinntekt for gammel bil
finansierer den nye bilen og det er ikke behov for iànemidler. Budsjetterte
salgsinntekter

o

økes tilsvarende

bevilgning pà 695 000 kroner.

Byggesak og geodata:
O GPS-kikkert: Bevilget ramme pá 150 O00 kroner i 2016 ble ikke benyttet.
Usikkerhet rundt pris var årsaken. Nà viser det seg at utstyret vil koste 100 000
krone mer enn først antatt. I dette ligger det at gammelt utstyr vil bli byttet inn for
å redusere prisen. Enheten vil finansiere den ekstra kostnaden over egen
ramme da investeringen vil gi økt effektivitet.
O

Skanning av byggesaksarkiv: Prosjektet har en budsjettramme pà 3,5 mill.
kroner i 2017. Prosjektet har ná blitt satt litt på vent i påvente av at nytt saks- og
arkivsystem blir avklart. Dette for at skanningsjobben skal være tilpasset det nye
saks- og arkivsystemet. Det betyr at bevilget ramme ikke vil bli benyttet i sin
helhet i 2017. Rammen reduseres med 1,0 mill. kroner i 2017, men usikkert hvor

mye som vil medgà i àr. Det er også usikkerhet rundt totalramme. Den er basert
pà en uformell prisforespørsel. Andre leverandører har signalisert høyere pris og
omfanget av prosjektet kan også endre totalrammen. Dette vil bli klart til budsjett
2018.

O

-

Ny tjenestebil: Enheten har to biler hvor den ene har kjørt sin siste meter.
Enheten trenger to biler slik at to landmàlerne kan dra ut samtidig pà ulike
oppdrag. Bilen vil ogsá bli benyttet av byggesaksbehandlere nàr de har behov
for à dra ut pà befaring for å sikre god saksbehandling.

Molde bydrift:
O

Parkering - lysarmatur parkeringshuset: Pa grunn av stor konkurranse, ble
prosjektet rimeligere enn forutsatt. Budsjettrammen reduserer med 320 000
kroner i tràd med dette.

O

Replanting

av trær i Storgata: Enheten har benyttet mye kompetanse

fra egen

enhet og prosjektet blir billigere enn budsjettert. Budsjettrammen reduseres med
100 000 kroner.
O

O

Veg og gatelys og utskifting HQL-armatur: Overgangen fra HQL til LED skilles ut
som eget prosjekt for à ha god oversikt og kontroll over dette tidsbegrensede
prosjektet. Ikke minst for à kunne vurdere effekten av overgangen til LED bedre.
Kommunal veg: Bru Solheimdal ble ikke utført i 2016grunnet behov for
grundigere prosjektering. Dette bidro til at samlet rammet i 2016 ikke ble
benyttet. Rammen til kommunal veg økes med 900000 kroner som er ubrukte
midler fra 2016og skal gà til à finansiere Solheimdal bru.

Molde kirkelig fellesråd:
o

Molde domkirke - rømningsvei:

Prosjektet ble ferdig i

2016,men siste regning kom først

i 2017.
Ny ramme pà 173 000 kronertilsvarer resterende ramme fra 2016og er kun en
videreføring. Siden prosjektet nå blir gjennomført i regnskapet til Molde kirkelig fellesråd
er momskompensasjonen trukket ut av rammen, da den tilfaller fellesrådet.
Molde Eiendom KF:
For Molde Eiendom KF vil denne saken redusere samlet investeringsbudsjett i 2017med 88,3
mill. kroner i 2017. Dette skyldes i all hovedsak forsinkelser

investeringsprosjekt som vil trenge økt finansiering etter
spesifisert under per omrâde og prosjekt.
o

i store, pàgàende

2017.
De ulike endringene er

Skole'
O

Vágsetra barne- og ungdomsskole: Videreføring av ubrukt ramme fra 2016for à
fullføre prosjektet. Dette skyldes manglende sluttfaktura i 2016,
samt noe arbeid
på paviljongen som la inne i totalprosjektet som ennå ikke er utført.
Budsjettrammen

økes med 1 mill. kroner til 1,4 mill. kroneri

2017.

O

Kviltorp skole - snuplass buss og ny tekking regntak: Prosjektet har overskredet
ramme grunnet svært dårlig masse (myr). Det har derfor vært behov for mye
mer massutskifting enn forutsatt. Prosjektet trenger en ramme på 300000
kroner i 2017til sluttfaktura for arbeidet og noe mindre sluttarbeid.

O

Langmyra skole - ny taktekking og reparasjon fasader: Deler av
takkonstruksjonen blåste opp i en storm i romjula. Dette førte til lekkasje i
klasserom og garderobe under. Lekkasjen ble midlertidig tettet, men denne
delen av taket må åpnes for à fà festet konstruksjonen

til betongdekket

igjen.

Dette fører til økte kostnader og prosjektet mâ øke rammen med 600 000
kroner.
O

Sellanrå skole -fase 3: Fremdriften i prosjektet er na raskere enn forutsatt. Det
er derfor behov forå øke àrets ramme med 10 mill. kroner i 2017.
Forsinkelsen i

2016 blir hentet inn og i tillegg vil prosjektet ligge foran skjema ved utgangen av
2017.
O

Bolsøya skole - trafikksikringstiltak og utvikling av skolegården: Det er ønskelig
å utarbeide en plan for få pà plass en god løsning for å kunne slippe av barn
trygt, samt utbedre lekeområdet med flere lekeapparater. Skolen har lite
lekeapparater og det er viktig siden skolen ikke har egen gymsal. Planen vil
koste 150 000kroner.

O

Bergmo ungdomsskole - ny parkeringsløsning: Forutsetningene for prosjektet er
ikke i tràd med det som lå til grunn for budsjett 2017. l stedet foret enkelt
trafikksikkerhetstiltak er det nå behov for utskifting av masse, reasfaltering,
belysning og oppbygging for å skille gående fra kjørende. Prosjektet må derfor
vurderes på nytt enten i egen sak eller inn til budsjett 2018. Årets bevilgning
trekkes inn.

Barnehage:
O

O

Fremtidig strategisk barnehagedekning: Skal Hatlelia barnehage stå ferdig til nytt
barnehageår høsten 2018 må byggearbeidet starte i høst. Da vil fremdriften
være større enn forutsatt i opprinnelig budsjett og rammen i 2017 ma økes med
6 mill. kroner. Rammen i 2018 vil bli redusert tilsvarende.
Barnas Hus: Videreføring av ubrukt ramme fra 2016 til brukertilpasninger og
komplettering av uteområdet. Ramme 2017 blir 1,2 mill. kroner.

Pleie og omsorg:
O

Råkhaugen omsorgssenter - adgangskontroll: Prosjektet ble ikke gjennomført i
2016 grunnet kapasitetsproblemer. Ubrukt ramme bevilges på nytt, men
samtidig er det behov for økt ramme på drøye 200 000 kroner slik at samlet
ramme i 2017 blir 700 000 kroner.

O

Brannsikringstiltak Kleive omsorgssenter: Manglet tilstrekkelig brannteknisk
grunnlag for å gjennomføre prosjektet i 2016. Kostnadene er nå stipulert til
800 000 kroner. Tidligere ubenyttet ramme var på 250 000 kroner. Molde
kommune har fått frist for å gjennomføre dette og tilsvarende tiltak pà Kleive og
Skåla omsorgssenter.

O

O

Brannsikringstiltak Skåla omsorgssenter: Manglet tilstrekkelig brannteknisk
grunnlag for å gjennomføre prosjektet i 2016. Brannkonseptet må gjennomføres
i år. Rekker ikke arbeidet før i 2018. Bevilges 200 000 kroner til dette. Tidligere
ubrukt ramme var på 250 000 kroner.
Brannsikringstiltak Bergmo omsorgssenter: Samme utfordring som på Skåla og
Kleive. ikke tidligere bevilget ramme. Kostnadene er ennå ikke kartlagt, men
stipulert tilsvarende Kleive omsorgssenter. Det vil si 800 000kroner i 2017.
Ønsker å utføre dette når Ombyggingen av lokalene til hjemmetjenesten skjer i

ar.
O

Kleive omsorgssenter - utbedring pasientvarsling: Prosjektet har blitt mye dyrere
enn forutsatt. Det er mulig å få tilskudd fra Husbanken tilsvarende 55 pst. av
beløpet.

Kulturtenesten:

O

Omràdet Molde idrettspark: For bedre kontroll og oversikt blir deler av prosjektet
skilt ut i egne prosjekt. Dette prosjektnummeret er heretter knyttet kun til Molde

arena.
O

Renovering Idrettens Hus: Skilt ut i eget prosjekt og samtidig redusert ramme i
2017 grunnet forsinket fremdrift eller redusert behov i år.

-

O

Uteområdet idrettsparken: Skilt ut i eget prosjekt og samtidig redusert ramme i
2017 grunnet forsinket fremdrift eller redusert behov i àr.

O

Reknesbanen: Skilt ut som eget prosjekt. Sluttfaktura ikke tidligere betalt grunnet
reklamasjoner. Denne vil komme i 2017 og det må bevilges siste rest av
prosjektet på 300 000 kroner.

Andre bygg:
O

Nytt krisesenter: Rammen i 2016 ble ikke benyttet. Dette bevilges pà nytt i 2017
tilsvarende

f)

15,1 mill. kroner.

investeringsmidler akutte behov: Deler av denne potten blir overført til
driftsbudsjettet for à kunne utføre vedlikehold. lnvesteringsrammen. som ikke
kan benyttet til ordinært vedlikehold.

o

reduseres tilsvarende

med 2.5 mill. kroner.

Utleieboliger:
O

Fabrikkvegen 4,6 og 8: Oppstart byggeplass blir tidligst i november 2017.
Ramme i 2017 reduserer tilsvarende med 32 mill. kroner og vil bli flyttet til 2018.

O

Hotel Nobel: Oppstart byggeplass blirtidligst i november 2017. Ramme i 2017
reduserer tilsvarende med 30 mill. kroner og vil bli flyttet til 2018.

O

Reknes Terasse: Ingen byggestart i 2017. Noen boliger kan bli revet i àr. men
rammen vil ikke bli brukt i 2017 og reduseres med 30 mill. kroner i 2017.

Samlet oversikt
Her følger samlet oversikt i tabells form.
Molde kommune:

Pleie og omsorg
Glomstua omsorgssenter f kjøkken
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Vurdering av økonomiske
konsekvenser
Endringer i investeringsbudsjettet fàr økonomiske konsekvenser for driftsbudsjettet gjennom
renter og avdrag. Renteutgiftene vil påløpe i 2017. Men siden ubrukte lànemidler i 2016 ble
større enn forutsatt i budsjett 2017, er det dekning i àrets budsjett for de endringer som ligger
inne her.

Avdrag skal først belastes i driftsregnskapet når prosjektene er ferdigstilte. Det betyr at
endringer i avdrag som følge av denne saken, tidligst vil få virkning fra 2018. Om dette vil
medføre økte avdragsutgifter for 2018 i forhold til gjeldende økonomiplan, vil være avhengig av
fremdriften og ferdigstillelsen samlet for alle investeringsprosjekt inn mot 2018.

Arne Sverre Dahl
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MOLDEBADET KF. ØKONOMIRAPPORT I. TERTIAL 2017
Sekretariatets

innstilling

KontrollutvalgettarØkonomirapport
for l. tertial2017 til orientering.
Saksopplysninger
Med hjemmel i kommuneloven § 46 nr. 8. har Kommunaldepartementet gitt Forskrift om
årsbudsjett for kommuner
l § 10 i forskriften går det fram at administrasjonssjefen gjennom budsjettåret skal legge fram
rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og utgifter i henhold til vedtatt
årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå
nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett. skal det i rapportene til
kommunestyret lbreslås nødvendige tiltak. Rapporteringen skal minimum skje to ganger pr.
årjf. merknad til paragraf 10.

MoldebadelKF er et kommunaltforetaketterkapittel l l i kommuneloven.Regnskapetføres
etter kommunale prinsipper. Foretaket rapporterertil kommunestyret 2 ganger i året. som
hovedselskapet Molde kommune.
Kontrollutvalget fattet i mote 20.6.20l6. sak 20./16. følgende vedtak: «Kontrollutvalget ønsker
for fremtiden også ä tå fremlagt tertialrapport for Molde Eiendom KF og Moldebadet KF».
Vedlagt saken følgjer:

0

MoldebadetKF - Økonomirapportl. tertial2017 - saksframleggtil styret.
formannskap og kommunestyret m/vedlegg.

VURDERING
Økonomirapport for 1. tertial 2017 viser et periodisert merforbruk på 700 000.-.
Hovedårsaken til avviket skyldes manglende inntekter i forhold til hva som ble budsjettert.
skriver daglig leder Eva Kristin Ødegård. Foretaket opplever også flere tekniske utfordringer

som påvirkerøkonomien. MoldebadetKF melder om prognosefor merforbrukpå 2 mill.
kroner for 2017.
Det nevnes ikke i tertialrapporten. men rådmannen har i sin sak Budsjettrevisjon I for 2017 —
driftsbudsjettet. foreslått å saketilskuddet for 2017 med l mill. kroner. Dette fordi det ved

fastsettelsenav budsjettrammerfor 2017 ble tatt høyde for å dekke akkumulertunderskuddi
foretaket på samlet 3.8 mill. kroner (jf. foretakets Økonomirapportper 31.10). men
underskuddet ble l mill. kroner større enn forventet.

Det går også frem av rapport fra l. tertial at loretaket vil søke om Økt ramme for 2018.
Sekretariatet viser ellers til at revisjonen hadde merknad til Moldebadet KF sitt regnskap for
2016 knyttet til urealistisk budsicttering. Det ble bedt om en tilbakemelding fra styret på

hvordan foretaket ville unngå en tilsvarende merknad for 2017. Se brev. RS I9/17. AV brevct
kommer det frem at styret ser alvorlig på merknaden og det blir meldt om ulike tiltak som
settes i verk.
Sekretariatet er ikke kjent med at det er leil eller mangler ved den fremlagte tertialrapportcn.

Jane Anita Aspen
daglig leder

Arkiv:

O37

Saksbehandler'
Ødegard

Eva KFISNH

Date‘.

19.95.2017
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Molde kommune
Rådmannen

Saksframlegg
KF - Økonomirapport

Moldebadet

1. tertial 2017

Møtedato

Utvalgssaksnr

Utvalg

25/17

Styret i Moldebadet

52/17

Molde formannskap

23.05.2017

KF

14.06.2017

Molde kommunestyre

Saksprotokoll

i Moldebadet KF —23.05.2016

Økonomirapporten

for Moldebadet

KF for første tertial 2017 tas til orientering.

Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Søknad Om økt ramme for 2018 er sendt inn til rådmann. Det skal være møte med
økonomiavdelingen rundt budsjettrevisjonen den 31. Styreleder og daglig leder deltar.

forslag

Administrasjonens

til innstilling:

Økonomirapporten for Moldebadet KF for første tertial 2017 tas til orientering.

Saksopplysninger
Moldebadet

KF har per første tertial 2017 et periodisert

merforbruk

pà 700 000,-.

Hovedårsaken til avviket skyldes manglende inntekter i forhold til hva som ble budsjettert.
Inntekter/besøk:
Badet har hittil i år hatt et lavere besøk enn budsjettert.
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Figur 1 viser avvik i budsjettert besøkstall i forhold til faktisk besøk per àr. Utfallet dette har
økonomisk illustreres godt i figur2.

Årstall

Budsjett

Regnskap

Awik

Besøk

2016
2015
2014

17 503 000
16 273 000
15 881 000

14 597 248
14 682 058
14 038 O88

-2 905 752
-1 590 942
<1 842 912

123203
131642
123728

Hgur2

2011

59240

145350

140000

2012

52287

134843

140000

2013

54584

133887

140000

2014

51423

128728

140000

2015

50972

131642

135000

2016

48409

123203

135000

2017

47493

140000

Figur 3

Etter første tertial 2017 ligger vi litt under besøkssnittet for samme periode i 2016. Vi ser nå at
vi ikke nârvàrt mål pà 140 000 gjester. Ut i fra besøkstall per første tertial (se figur 3) estimerer
vi et besøk på 125-130 OOOgjester per 31.12.17 som er 10 -15000 lavere enn budsjettert. Figur
1 viser små svingninger fra àrtll àr, og tabell i figur 3 synliggjør en besøksnedgang overtid.
Regnskapsmessig viser inntekter for første tertial 2017 en liten nedgang i forhold til i fjor. l
forhold til budsjett har Moldebadet per april en mindreinntekt pà 700 000,- hvorav 500 000,gjelder salg av enkeltbilletter. Enkeltbilletter selger best pà helg/helligdager og skoleferier.
Moldebadet kjører aktiviteter ved skolefri for à øke besøket, men er fortsatt veldig sårbar i
forhold til været pà disse fridagene.

For å na estimert besøk viderefører vi flere av fjorårets salgstiltak samt legger til to nye
salgstiltak:
o Opplevelsesdesign: Badelandene har gjennomført et prosjekt der man har jobbet frem
kunnskap om kundegrupper. Verktøyet skal benyttes til markedsføring, tilrettelegging og
spissing av tilbud, opplæring av ansatte, kundebehandling med mere. Moldebadet KF
har deltatt i prosjektgruppen og setter i gang tiltaket ved opplæring av de ansatte
gjennom internt Salg og servicekurs

o

o

29. mai.

ERP systemet: Dette er et system med mange moduler blant annet
kundebehandlingssystem, innkjøps- og bestillingsmuligheter, samt mange andre smarte
moduler som vil lette arbeidsprosesser for både resepsjon, fagledere og administrasjon.
Effekten av systemet, iform av besøkstall og økonomi, vil bli synlig i andre halvàr av
2018.
Vi har planlagt økt aktivitet på dagtid gjennom ekstra Kursvirksomhet.

Utgifter:
Lønn har et periodisert mindreforbruk pà kr 32 000,-. Vi har i første tertial hatt store
bemanningsutfordringer med hensyn til sykmeldinger og permisjoner. l forhold til periodisert
budsjett har badet et merforbruk pà varer og tjenester pà 300 000,-. Pà grunn av en

langtidssykemelding i ledelsen har det vært økt innleie av konsulenter i forhold til normalt. Vi
har skiftet dører inne rundt velværebasseng og i tillegg lagt ut for pumper til Spa,hvor noe av
det skal viderefaktureres. Vi har et merforbruk pà fjernvarme på 79 000 kroner, årsaken er en
feil i sandfilterene som har ført til økt energiforbruk. Feilen er delvis rettet.
Forventet resultat 2017:
Vi forventer et besøk på 125-130
000 gjester. Dette er 10-15
000 lavere enn budsjettert.
Foretaket melder om et merforbruk pà 2 000 000.for 2017. Dette til tross for en ekstra
overføring på en million, fordi vi ikke har nok besøk (inntekter) for å klare våre utgifter. Den
ekstra millionen gjør at vårt inntektsbudsjett er mer realistisk enn fjoråret, inntektene ligger i àr
på

2015nivå (figur 2). Slik det ser ut i dag blir det rundt 1 500000,i Iavere inntekter enn

budsjettert. I tillegg har vi en kostnadsside med merforbruk.
Moldebadet har fått bekreftet at vi har en god badefaglig drift og at vi opprettholder et godt
sikkerhetsnivå. For å ligge på et forsvarlig driflsnivå kreves et visst inntektsgrunnlag. men til
tross for at vi har høyt besøkstall basert pà befolkningsgrunnlag og tjener godt per gjest er
kravene til inntekt veldig høye for Moldebadet. Det er dette som gir merforbruket. Foretaket har
for 2017 lagt til grunn et høyt inntektskrav og nødvendig besøkstall på 140000 gjester for å nå
inntektskravet, men basert på syv års drift anses dette som særdeles ambisiøst.
Vi gjør flere tiltak for à øke inntektene slik at vi kan møte budsjett. Vi har i dag bygd opp en stor
kursavdeling og håper vàr Kursvirksomhet også far flere gjester til å kjøpe árskort og bruke
badet. l tillegg må vi fortsette det gode arbeide med markedsføring i ulike kanaler og ha god
dialog mot bedriftsmarkedet med salg. Det aller viktigste er å ha en velfungerende organisasjon
og ta vare pa de gjestene vi har med en høy grad av service, dette gir oss gjenkjøp og et godt

omdømme.
Innspill

til økt ramme

2018:

Hovedkonklusjonen på den eksterne rapporten utført høsten 2016er at den badefaglige driften
er bra. Besøkstallet er høyt sett i forhold til befolkningsgrunnlag og vi tjener bra per gjest, men
vi tjener likevel for lite til å klare våre utgifter. På bakgrunn av dette må Moldebadet søke om
dekning av underskudd.
Det totale underskuddet for 2018er estimert til 2 000 000,-.
Den eksterne rapporten viste
potensiale forteknisk innsparing pà mellom 500000,og 1 200 000 i kjelleren vàr. Denne
innsparingen kan realiseres ved å bygge om vannbehandlingen og ventilasjonen med ny
struktur på serviceavtaler og mer automatisering. Dette prosjektet skal settes i gang i løpet av
høsten 2017,
og effekter forventes tidligst i andre halvdel av 2018.
Som sagt utgjør rammebehovet for 2018i utgangspunktet to millioner, men ved realisering av
potensialet i kjelleren kan vi forvente et rammebehov pà mellom 800000,- og 1500000,avhengig av hvor stor effekten av prosjektet blir.
Moldebadet

opplever

også flere tekniske

utfordringer

som påvirker

økonomien..

Erfaring

pà

landsplan tilsier at bygget vil kreve ulike investeringer når det er mellom åtte og ti àr gammelt,
hvilket vil si at vedlikeholdsbudsjetter vil øke.
På bakgrunn av ovenstående grunnlag ser vi at rammen til foretaket bør være 1 500 000,i
2018.
Dette er for at vi skal kunne håndtere både praktiske og tekniske utfordringer som
forventes å oppstå i nærmeste fremtid.

Eva Kristin Ødegård
daglig leder

Vedlegg

Moldebadet KF - Økonomisk rapport per 31. april 2017
Regnskap

Periodebudsjett Årsbudsjett

Regnskap

30.04.17

30.04.17

30.04.16

5901 192

Driftsinntekter og refusjoner
Kapitaltilskudd fra morselskap

2017

r

6 421 233

17 328 000

5 833 258

1 796 250

1 796 250

7 185 000

1 986 750

Driftsutgifter

-6 161 863

-5 968 250

-17 793 000

-5 748 074

Sumfinanstransaksjoner

-1676965

4680000

-6720000

- 1 750 129

Resultat per 28 februar

Framorselskap-til inndekkingav merforbruk

-141 386

569 233

950000

950000

3800000

O

808 614

1 519 233

3 800 000

321 805

321 805

Egenfinansisering -til inndekking av merforbruk
Netto driftsresultat
Dekning av tidligere års merforbruk

0

Regnskapsmessig
mer/mindreforbruk

808614

Awiki forholdtil budsjettper februar

»710619

-

-3800000

1 519 233

Akkumulert merforbruk per 31 desember 2016 skal dekkes inn i 2017

-

4 754 562

Finansiering:

Overføringfra kommunen,kommunestyrevedtak15.12.16( K-sak120/16)
Foretaket vil fremme sak til morselskapet om økt tilskudd til inndekking

-3 800000

,

jfr styrevedtak av 18.04.17 ( sak 19/17).

Akkumulertmerforbrukper 31 desember2017

-954 562

n

321805
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MOLDE EIENDOM KF. ØKONOMIRAPPORT l. TERTIAL 2017
Sekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar Økonomirapportfor 1. tertial 2017 til orientering.
Saksopplysninger
Med hjemmel i kommuneloven § 46 nr. 8. har Kommunaldepartementet gitt Forskrift om
årsbudsjett for kommuner.

l § 10 i forskriftengår det framat administrasjonssjefengjennombudsjettåretskal legge fram
rapponer for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og utgifter i henhold lil vedtatt
årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå
nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett. skal det i rapportene til
kommunestyret foreslås nødvendige tiltak. Rapporteringen skal minimum skje to ganger pr.
år jf. merknad til paragraf 10.
Molde Eiendom KF er et kommunalt foretak etter kapittel 11 i kommuneloven. Regnskapet
fares etter kommunale prinsipper. Foretaket rapporterer til kommunestyret 2 ganger i året.
som hovedselskapet Molde kommune.
Utvalget fattet i møte 20.6.20l6. sak 20/ 16. litlgende vedtak: «Kontrollutvalget ønsker for

fremtidenogså å få fremlagttertialrapportfor Molde EiendomKF og MoldebadetKF».
Vedlagt saken følgjer:
0 Økonomirapport for Molde Eiendom KF 04-17 - saksframlegg til styre. fonnannskap
og kommunestyret mfvedlegg.

VURDERING
Det fremgår i rapporten en prognose for forventet merforbruk på 1.1 mill. kroner før
inndekning av merforbruk fra 2016 på 3.5 mill. kroner. Det er stor usikkerhet til prognosen.
skriver daglig leder Mona IIelen Sørensen.
Periodisert merforbruk på 4.1 mill. kroner per l. tertial.
De største avvikene i forhold til periodebudsjettet er innen virksomhetsomràdene Drift og
forvaltning og Utleieboliger.
En fellesnevner for begge virksomhetsomrádene er økte strømutgifter. Mye a\ avviket knyttet

til Utleieboligerkommerfra høy vakanse som har gitt mindre inntekterpå husleie. Vakansen
har også gitt rom for mer vedlikehold.

For å minske vakansen vil det bl.a. bli satt i verk salg av de boligene som har vist seg
vanskelig á fa leid ut.
For å øke kvaliteten på tjenesten er foretaket i gang med en strategiprosess. Målet med denne
er à se om en kan utnytte ressursen i foretaket bedre. Det nevnes også kutt i vedlikehold og
stenging av noen bygg i ferier.
I tenialrapporten kommer det fram at foretaket har liap om at den rammefinansierte delen av
foretaket kan få godkjent

sine behov for innspill til endret ramme i budsjettrevisjtinen

og at

kostnader som er Lttenfor foretakets kontroll (eks. strøm) kompenseres.
Rådmannen skriver i sin sak Budsjettrevisjoii I for 2017 —driftsbudsjettet at han vil tilrå at
investeringsrammen på 5.0 mill. kroner til ulike mindre investeringstiltak reduseres ved at 2,5
mill. kroner overføres til driftsbudsjettet for 2017. I tillegg imøtekommes det søknad om
286 000,- til utarbeiding av renholdsplaner for det enkelte skolebygg. slik at renholdet ved
skolen kan overføres til Molde Eiendom KF.
Sekretariatet er ikke kjent med at det er feil eller mangler' ved den fremlagte tertialrapponen.

Jane Anita Aspen
daglig leder
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Saksopplysninger

Økonomirapport for Molde Eiendom KF per 1. tertial 2017
Økonomirappo

Molde Eiendom K F
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Herfremgårokonomirapporten
per 1.tertial2017for MoldeEiendomKF.
Til Styretsinformasjon leggesi styremøtetogsåfiem tertial-regnskapstalliht. mer detaljerte
kostnadsarterper ansvarsområde,i egetdokument.
ÅfSprOgflosen viscr at Molde Eiendom Kl* slik situasjonen er per 1. tertial 2017 forventes å 1act
lnerforbruk på 1,1 mill. kroner for inndekking av rnerforbruk fra 2016 pá 3,5 mill, kroncr.
Samlet et merforbruk på 4,1 mill. kroner. Det er ennå tidlig på året og det er derfor stor
ttsikkerhet knyttet til prognosen.

Periodisertrnerforbrtlk er på 4.1 mill. kroner per 1. tertial. De størsteavvikene er innen Drift og
forvaltning og Utleicboliger. Det er ogsåde som har de størstebudsjettenebådefor inntekterog
kostnader.
Foretaket har ltåp om at den rantmctinansierte delen av foretaket får godkjent noen av sine

innspill til behov for endretramme for åretog at kostnadersom er utenfor foretaketskontroll
(eks. strøm)kompenseres.

Forklare

avvik på periodisert

budsjett

Avvikene i l. tertial ligger i all hovedsak i virksomhetsområdene

tltleieboliger og drift og

eiendomsforvaltning. En fellesnevner for begge virksomhetsområdene er økte stromutgifter.
Spotpris og avgifter på energi har okt med nesten 30 ‘’/aselv om forbruket av kWtinier har gått
ned. Avviket for forinälsdelen er på 0.4 mill. kroner. Det storste avviket for drift og
eiendomsforvaltning skyldes at det er betalt mer husleie enn budsjettert per april (mai er med for
flere bygg). Dette avviket utgjør 1,6 mill. kroner. I tillegg er det et merforbruk på forsikring på
0.2 mill. kroner. Det er et tilsvarende avvik pà kjop av eksterne tjenester. På bakgrunn av
innspill fra revisor blir nå en storre del av arbeidene som tidligere ble gjort med

investeringsmidler nâ tatt pâ drift.
Utleieboliger har et periodisert merforbruk på 2.3 mill. kroner. Mye av avviket kommer fra høy
vakanse som har gitt en mindreiitntekt pä husleie på 0,8 mill. kroner. En høy vakanse gir også
rom for å vedlikeholde leilighetene som er ledige. Dette har resultert i et merforbruk på kjøp av
eksterne tjenester som renhold og vedlikehold. Sammen med snorydding har det samlet gitt et
inerforbruk på 0,85 millioner kroner. Også utleieboliger har et merforbruk på stram. avviket er
på i overkant av 0,2 mil. kroner. Et tilsvarende avvik er det også på økte husleieutgifter.

llusleietitgifteiie skyldes okte kostnader hos MOBO. Det øvrige inerforbruket i forhold til
budsjett skyldes økte lisenser og storre uttak av driñsinateriell enn forventet i 2. tertial.
Både virksomhetsomrádene vedlikehold og prosjekt sine avvik skyldes i all liovedsak at
aktiviteten på investeringer er noe lavere enn budsjettert. Endingen i bruk av akutte
investeringsmidler har også rnedfort at vedlikehold har lavere aktivitet på investering en
budsjettert.

Renhold har et positivt avvik. Dette skyldes i all hovedsak periodiseringsforskjeller på
frekvensoppdrag som kommer spesielt i 2. tertial.
Administrasjon

er i balanse og tar sikte på

Hvilke tiltak cr gjennomført

å holde dette ut året.

eller vurderes

gjennomført

For å kunne minske vakansen for utleieboliger må det settes i verk tiltak. Blant annet vil det bli
satt i verk salg av de boligene som det har vist seg vanskeligst åfå leid ut. Dette vil ikke bare
redusere vakansen, men også gjelden til foretaket.
For å øke kvaliteten av tjenesten er foretaket i gang med en strategiprosess.
å se om vi kan utnytte ressursene i foretaket bedre.

Målet med denne er

For ä komme på den budsjetterte rammen er det nødvendig å kutte i vedlikehold bide for
utleieboliger og drift og eiendomsforvaltning. Det kan også bli nødvendig å stenge noen bygg, i
ferier forå tå ned strom og ventilasjonskostander, eller reduseres driftstid pa
ventilasjonsanleggene. Andre tiltak som vurderes gjennomfon for å komme på budsjettert
ramme er å kutte i lønnskostnadene.
Konsekvenser

av de tiltak som er gjennomført

eller skal gjennomføres

Konsekvensene av de tiltak som gjøres er at det vil bli færre boliger i foretaket. Det har i en
periode vært fokus på å skaffe til veie boliger' til flykninger, men prognosen for antall
flyktninger som kommer til Molde er lavere enn forst antatt. Konsekvensen på kort sikt blir
færre boliger i foretaket. Flere nye prosjekter er i oppstartsfasen. så nedgangen vil ikke være

varig.
Konsekvensen ved å stenge og/eller redusere i drift. vedlikehold og renhold av eksempelvis
idrettsbygg i skoleferier (fortrinnsvis Idrettens Hus som skal stenges til hosten uavhengig av
dette) er at klubber og lag muligens mz°1flytte treningstider og arenaer. Foretaket vil kunne spare
inn strømutgifter ved â kutte i ventilasjonstid ogjustere temperaturer i administrasjonsbyfgg.

men den okonontiske

effekten

er vanskelig

å beregne,

da foretaket

ikke kan kontrollere

stromprisen.

Å kutte i lønnskostnader vil påvirke den tjenesten som foretaket skal levere. Med fàerre
arbeidstimer, blir det mindre tid til â yte tjenester. Det er i forste ontgang tenkt kutt i
arbeidstimer til vedlikehold, renhold og bistand ved utleie. Foretaket legger til rette for at
kuttene skal bli minst mulig merkbar i det datglige. Dog vil kutt i strøm. renhold og vedlikehold
ikke ha positiv innvirkning på byggene og deres brukere.

Forklaring av avvik på àrsprognosen
Hovedforklaringen for avvik på årsprognoseri for drift og eiendomsforvaltning er i første rekke
kostnader til strøm. Skal foretaket drifte alle bygg som det hlir gjort i Ltertial ligger det an til et
merforbruk ved årsslutt på l.l mill. kroner bare for strøm på fornwålsbygg. Kjøp av eksterne
tjenester til formålsbygg vil også gå over budsjett. Dette er på bakgrunn av at det er lovpålagte

kontroller som avdekker feil og mangler som inå rettes på disse byggene, lwis ikke må de i
verste fall stenges (eks. brannteknisk, ventilasjon ete). Kutt i bruk av eksterne tjenester vil gjøre
at reparasjoner' trtført (eks. elektro, rørlegger etc).
Utleieboliger ligger an til á ta inn inerforbruket sitt. Dette ved å kutte i vedlikehold og lønn.
Santtidig som inntektene trolig vil komme på nivå med budsjett ved årsslutt.

Både prosjekt og vedlikehold ser ut til å levere et dårligere resultat enn budsjettert. I hovedsak
skyldes dette at det er inindre irivesteringsprosjckter
over driftsrannnen.

å arbeide med. og mer av arbeidet ma“:tas

Renhold sin årsprognose er balanse.
Daglig leders konklusjon
Årsprognosen

viser at Molde Eiendom KF slik situasjonen er per l. tertial 2017 forventes å få et

rnerforbrtik på l.l mill. kroner før inndekking av inerforbruk fra 2016 på 3.5 mill. kroner.
Samlet et rnerforbruk på 4,1 mill. kroner. Det er ennå tidlig på året og det er derfor stor
usikkerhet knyttet til prognosen.
Foretaket har håp om at den rarnmefinansierte delen av foretaket far godkjent noen av sine
innspill til behov for endret rainme i budsjettrevisjonen og at kostnader som er utenfor foretakets
kontroll (eks. strom) kompenseres.

Mona Helen Sørensen
daglig leder
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21.6.2017

OPPFØLGINGSLISIE
Sckrctariatcts

innstilling

I oppfølgingslisten gjøres folgende endringer:
Saksopplysninger
Vedlagt følger:
I Ajourført oppfølgingsliste pr. 24.4.2017
l dette møtet er det ikke lagt opp til orientering fra administrasjonen knyfttet til saker på
oppfølgingslisten. Prosjektleder for nye Molde kommune er forespurt om en orientering
knyttet til kommunereliwrineii.

VURDERING

Dersom det er saker utvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette
møtet eller i et senere møte, kan disse bli fremmet i møtet for tippføring på oppfølgingslisten.

Jane Anita Aspen
daglig leder

KONTROLLUTVALGET
MOLDE KOMMUNE

l

SA KS OPPF ØLGIN G
(ajourført pr. 2442017)
l Saker som er tatt opp:

Merknad:

l 25.01.12

Kontrollutvalget behandlet
forvaltningsrevisjons-

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt Refusjon
sykepenger i Molde kommune
Ansvar: Sekr/Rev.

rapporten

Refusjon

l Status:
` 11.12.12: Oppfølging av rapporten er
behandlet i dagens møte, sak

PS 37/12.

Kontrollutvalget ønsker å følge denne saken

l videre og ber revisjonenleggefram en
Sykepengerl -“Owek0l11mLlIlC
i møte 08.IZ.20I l i sak 42/1 I.
Oppfølging av rapporten vil

ventelig skje i siste halvdel av
2012.

statusrapport i løpet av 2t`ll3.
15.10.13: Kontrollutvalget ber revisjonen legge
fram en statusrapport til titvalgets første møte i

2014.
03.02.14: Videre oppfølging av rapporten
behandlet i dagens mate i sak PS 04/14.
Grunnet manglende oppfølging av gainle
restansekrav, onsker kontrollutvalget at
revisjonen foretar ytterligere en ny oppfølging
som blir lagt fram i utvalgets mote ijuni 2014.
l8.()6.]4: Distriktsrevisor orienterte og viste til
notatet som var vedlagt saken. Kontrollutvalget
ønsker â folge saken videre og vil be om en
orientering fra personal- og org. avdelingen om
status i arbeidet med refusjon av sykepenger i
utvalgets møte i desember.
09.12.14: Adm. orienterte om status i dagens
møte OS l9/l4. Det er nå planlagt en mer
systematisk gjennomgang av restansene.
Kontrollutvalget vil be om en ny statusrapport i
utvalgets møte ijuni 2015.
10.06.15: Orientering gitt i dagens mote av
seksjons-leder Lars Myklemynjfr. OS 10/15.
Utvalget ønsker ny orientering i første møte
20l6.
09.03.16: Sekretær informerte om at det ikke
var bedt om orientering fra ‘Adm.i dagens møte.
lltvalget ønsker orientering i neste KU-itiøte.
02.05.16:

Økonomisjef

Kurt Thrana orienterte,

jf. OS 14/16. kontrollutvalget ønsker en ny
orientering

i KU-inøte

des. 2016.

07.12.16: Seksjonsleder lønn, Eyvind
Petterson, orienterte jf. OS 21/16.
Kontrollutvalget ønsker orientering om status
våren 2017. Etter dette vil KU vurdere å sende
saken over til korninuiiestyret.
01.03.17.' Kontrollutvalget ønsker en skriftlig

tilbakemelding fra administrasjonen til neste
møte på følgende spørsmål: Hvor mye gjenstår
av gjennomgang av tidligere krav i kroner' og
%? Hvor mye er tapsfort i regnskapet? Hvor
mye har koinmunen fått tilbake av titestâende

krav fra NAV. i kroner og prosent?
24.04.17: Kontrollutvalget har mottatt notat fra l

økavcl. vedlagt sak 16/17 i dagens ntote, som
inneholder historikk, beskrivelse av dagens
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l rutiner og restansesituasjonen
og arbeidetmed
l denne. Rådmannenskriver i note Z i årsrapport
20 I 6. at arbeidetmed endeligavklaring av alle
uteståendekrav vil bli sluttfortvåren 2017 med
avskrivingav evt. konstatertetap ved
budsjettrevisjonen
ijuni. Kontrollutvalget
onskerà folge sakentil detteer på plass.
03.02.14

Forvaltningsrevisjonsrapporten
«Kvalitet i grunnskoleni Molde
kommune»
Ansvar: Revz/sekr.

Kontrollutvalgetbehandlet
forvaltningsrevisjonsrapporteni sitt mote

23.09.15: I KU»mote i desemberonsker
kontrollutvalgeten orienteringfra
administrasjonenom vikarsituasjoneni skolene
27.2.2013i sakPS04/I3.
i Molde samtorienteringom forespeiletsakom
Sakenble oversendt
organiseringog dimensjoneringav PPkommunestyret som
tjenesten.
behandletrapporteni K sak
08.12.15: Utskrift av møteprotokollfra K18/13 i motet21.3.2013.
st) ret 12.1 1.15 «Sporrehalvtimen»- spm. og
Oppfølging av rapportenvil
svar vedr. org. og dimensjoneringav PPT var
ventelig skje i lopetav hosten usendtsom vedleggtil sak PS 47/15
2014. Sakentoresopp på
Oppfolgingslistei dagensmote. Sak er ventet
oppfolgingslisten.
til politisk beh. mars/april2016. Orientering
om vikarsituasjoneni Molde ettersporrespå
nytt til nest mote,jfr. KU vedtak sak 34/14

Oppfølgingav forv.rev.rapport«Kvalitet i
grunnskoleni Molde kommune»
09.03.16: Det ble i dagensmote gitt orientering
fra Ivar Vereide. fagsjef skole,om
vikarsituasjonen
jf. OS 10/16.

21.09.16: Sekretær
undersøker
statustil motei
november

06.05. 14
Oppfølgingav nummerertbrev nr.
I vedr. revisjonav Molde
j kommune
Ansvar: Revy/sekr.

09.11.16: KommunalsjefEirik Heggemsnes
orienterteutvalget i dagensmote om statusfor
' sakom organiseringog dimensjoneringav
PPT.jf. OS 18/16. Utvalget onskerå fortsette
oppfølgingav sakentil rapportfra
arbeidsgruppenforeligger.
24.04.17: Erik Heggemsnesinformerutvalget i
notat vedlagtsak 16/17. at det forberedessak
om organiseringog dimensjoneringav PPT til
kommunestyret18.05.17.
13.06.14zDistriktsrevisor
orienterteog viste til
e-postfra Molde Vann og Avlop som redegjor
for innkjopssamarbeidet.
Det vil bli lyst ut
åpen anbudskonkurranse
om rammeawale.
Kontrollutvalgetonskeren ny statusrapportfra
revisjonentil nestemote.

Etter giennomfortrevisjonav
regnskapsåret
2013 for Molde
kommuneog de kommunale
foretakene.fant revisjonenat
kommunenikke har vært ute
på anbudmed sine
rammeavtalerfor innkjøp.
04.09.14: Distriktsrevisor
orienterte
omat
Dettekanværei stridmed
anbuds-konkurransen
på ror- og fordeler var på
Lov om offentlige
plass.Anbudskonkurransen
om de ovrige
anskaffelser.
Sakenble
rammeavtalenevil i folge innkjøpssjefbli gjort
behandleti dagensmote i sak i lopetav kort tid. Distriktsrevisorgir ny
PS 15/14. Kontrollutvalget
statustapporti nestemote.
onskerat revisjonenskal
22.10.14: DistriktsrevisorSigmund
Hameshaugorienterteom at Molde kommune
folge opp sakenvidere og
rapporteretilbake til
fremdelesikke har på plassramrne-avtalene.
kontrollutvalget.
Dette er alvorlig ogsåav hensyntil andre
kommunersom er med i innkjopssarnarbeidet.
Distriktsrevisorvil folge med til detteer på
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plass. Kontrollutvalget
skriftlig statusrapport
09.12.14: Revisjonen
skriftlig statusrapport.
distriktsrcvisor

ber om at det blir gitt en
fra revisor i neste møte.
skulle i dette møte gi en
I folge e-post fra

08.12.14, er enda ikke anbud

for de ranrmeavtalerre som mangler på plass.
Kontrollutvalget ønsker i forste mote i 2015 en
orientering fra rådmannen om hva som blir
gjort for å få på plass nye ranmreavtaler.
23.02.15: Rådmannen orienterte i dagens møte
om at de nå er i oppstart av to anskaffelser, jf.

OS 07/15.
05.05.15: Sekretær' orienterte om at om at

anbud for matvarer ligger ute i Doffin.
10.06.15: Utvalget ønsker' en oppdatert liste
over ranrmeavtaler til mote 23.09.15.
23.09.15: Oppdatert liste over' rarnrrreavtaler
ble delt ut til utvalgsrnedlernmerre i møte.
Kontrollutvalget ønsker en ny liste sommer

2016.
20.06.16: Lltvalget hadde før møtet fått tilsendt
oppdatert liste over rammeavtaler.
Seksjonsleder innkjøp, Roar Bye orienterte
utvalget jfr. OS 16/16.
21.09.16: Kontrollutvalget ønsker orientering
om status i første møte 2017.
01.03.17: innkjøpssjef Roar Bye delte ut
oppdatert liste over rammeavtaler Molde
kommune og ROR-innkjøp, og gjerrnorngikk
status for de avtaler som er trtgått.
Korrtrolltrtvalget besluttet å avslutte
oppfølging av denne saken. men ønsker årlig
å holdes orientert om status på

innkjøpsområdet.
23.02.15

Kontrollutvalget behandlet

Oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapporterr
«Samhandlingsreformerr i Molde
kommune

forvaltnirrgsrevisiorrsrapporten i sitt møte

Ansvar: Adm./rev./sekr.

22.10.2014 i sak PS 33/I4.

Saken ble oversendt
kornrrrunestyrct som
behandlet rapporten i K sak
075/141 motet 13.11.2014.
Oppfølging

av rapporten

er

ventet høsten 2015 eller våren
2016.

09.03.16: Oppfølging av rapporten ble
behandlet i dagens rnøte. KU ønsker á holdes
orientert fra adnr. om den videre oppfølgingen
av noen deler av samhandlreforrnen, jf. sak

03/16.
20.06.16:Korrtrolltrtvalget onsker en
orientering fra adm. i KU-møte i nov. 2016 om

det arbeidet som ikke var sluttført ved
oppfølgingen i mars.
(l9.11.16: Rådmannen anbefaler at orientering
om de anbefalingene som ikke var på plass
under oppfølgingen i mars blir utsatt til nyåret.
Sekretær' opplyser' at kornmtrnestyret i mote
10.11.16 skal behandle sak om «Oversikt over
helsetilstand og pàvirkningsfaktorer' i Molde
kornmtrne>>,denne knytter seg til en av
anbefalingene som gjenstod.
01.03.17: Virksomhetsleder for kontor' for
tildeling og koordinering, Tone Borge
Løkhartg og konst. kornmtrnalsjef drift, Ann1
Mari Abelvik orienterte trtvalgt jf. OS 06117.
Utvalget ønsker å holde seg orientert om
anbefalingen knyttet til koordinering av
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helsetieitester.

09.03.16
Oppfølging av politiske vedtak
Ansvar: Adm/sekt.

Ifølge kommunens årshjul
skal restanselistc for
oppfølging av politiske vedtak
oversendeskontrollutvalget
som i sin tur skal rapportere
til kontinunestyret. Denne
oversikten skal inneholde
vedtak fattet av
pformannskapet,

koinmtinestyretog andre
politiske utvalg med
beslutningsmyndighet, og
som av ulike årsaker ikke er
iverksatt innen slutten av

20.06.16: Kontrollutvalget onsker å få fremlagt
en slik oversikt i kontrollutvalgets nwte i
september.
21.09.16: Oversikt over oppfølging av politiske
vedtak pr. 31.12.15 framlagt i dagens inøte.jf.
Sak 3 H16.

01.03.17: Utvalgsleder opplyste om at det
under fremleggclsen av denne saken for Kstyre i 2016, så ble det i debatten etterlyst en
‘synliggjoring av hva som er gjennomført av
vedtak. ikke bare igangsatt. Utvalget onsker å
følge det opp ved årets rapportering.

kalenderåret.
02.05.16
Konsekvenser for de ansatte av
innsparingstiltakerie
Ansvar: AdnL/sekr.

01 .O3.17

Kontrollutvalget hadde bedt
om orientering fra
administrasjonen om det er
kartlagt hvilke
langtidseffekter innsparingene
har.

Kommunereforin

Kommunestyret i Molde har
fattet vedtak oin å slå seg

Ansvar: Admjsekr.

sammenmedNessetog
Midsund koinmtiner.

02.05.16:

Kontrollutvalget ltai' en
tilsynsfunksjoit på vegne av
koinmtiitestyret og skal påse
at prosesseneblir ivaretatt og
at risikoonträder og sentrale
spørsmål blir tlrøftet og
gjennomført. Kontrollutvalget
borjeviilig bli orientert om

prosessen.

Anne Marie Mordal, rådgj. Personal

og Ann-Mari Abelvik. konst. konnnunalsjef
drift, orienterte i dagens niøtejf. OS 11/16.
07.12.16: Orientering i dagens more OS 19/16
berort også temaet: Hvilke utfordringer gir
innsparinger for arbeidsmiljøet. Orienteringeii
ble gitt av fagsjefKjersti Bakken og kons.
kornmtinalsjefdrift. Ann-Mari Abelvik.
01.03.17: Kontrollutvalget ønsker â be om en
orientering i neste kontrollutvalgsmøte.
24.04.17: Sekretær har ikke bedt
administrasjonen om orientering i dette
kontrollutvalgsmøte, da det er mange saker og
atlministrasjorien deltar på KS-samling om

koininunereforinendennedagen.

l
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Kontrollutvalget

Saksmappe_
Arkiv'
Saksbehandler:
Dam:

20 I 7-I502/[)3
033
Jane Anita Aspen
l3.6.20l7

Saksframlegg
Utvalgssaksnr

lltvjglg

Møtedato

PS 23/17

Kontrollutvalget

Z1.6,2i017
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Referat fra Forum for kontroll og tilsyn (FKT) årsmøte og fagkonferanse

