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Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker åkommentere, stille sprørsrnål ved eller ta opp i

dette møtet eller i senere møte. kan dette gjøres unclerEventuelt.
Eventuelle forfall meldes på tlf. 71 11 15 79, evt. mob. 91 37 11 12.

E-post:J;ane-flniIa.aspgL@Lr191d§&m411Lu1m9
Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov.

Trygve Grydeland (s)
leder
Jane Anita Aspen (s)
daglig leder
Kopi:
Ordfører
Rådmann

Møre og Roinsdal Revisjon IKS

Saksmappc:
Arkiv:
Saksbehandler'
Dato.

Kontrollutvalget

2[ll8-l5()2/()4
03381 17
Jane Anita Aspen
22.5 2018

Saksframlegg
Utvalgssaksnr

Utvalg

PS 19/18

Kontrollutvalget*fi

GODKJENNING
Sekretariatcts
Protokollen

AV PROTOKOLL

Hr

i 7_

Møtedato

I

13.6.2018

FRA MØTE 30. APRIL 2018

innstilling

fra rnøte 30, april 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:
l. . . . . . . . _. . . . ..

0
Saksopplysninger

Vedlagt tblger protokollen fra forrige mote. Protokollen er tidligere utsendt. Det er ikke
fremkommet rnerknacler til vedlagt tvrtitoktvll.

Protokollen fra forrige møte godkjennes formelt i dette møte, samtidig som det velges to
rnedletnrner

til å signere protokollen.

Jane Anita Aspen
daglig leder

I

KONTROLLUTVALGET
MOLDE KOMMUNE
MØTEPROTOKOLL
Nlate nr:
Møtedato:

3/ 18
30.4.3018

Tid:

Kl. 12.00—16.50

Møtested:
Sak nr:

(ialleriet, Molde rådhus
09/18 f 18/18

Mmtclederz
_\40tendc mcdlcmmcr:

Tr_vgve Grydeland. leder (I I)
Anne Brekke (Ap)

Forfall:

Bonde Nordset (Bor)
Ann Monica llaugland, nestleder
Knut Ståle Morsund (Krt)
Vara for l"rp kunnc ikke møte

Ikke ntøtt:
Motencle vara:

Fra sekretariatet:
l~`rarevisjonen:
Av ovri ge møtte:

(Frp)

Rose Mari Skarset (Bor)
Max Ingar Mark (Krl)
Jane Anita Aspen, daglig leder
Anne Oterhals,

(under sak 1 1/18-16/1 8)

regnskapsrevisor

Veslemøy' E. Ellinggard, oppdragsansvarlig revisor (under sak 1 1/18-16./18)
'Terje Tveeikrem Sæter, Tung. eikonoitiisjeli (under sak 1 I/18-16/18)
Arne Sverre Dahl, rådmann

(under sak 12/18)

.Ann-Mari Abelvik, kons. kommunalsjefdrift (under RS 26/18, OS 06/18 og sak
12/18)
Maria Rødahl. rådgiver' personal- og organisasjonsavdelingen (under OS 06/18)
Olav Akselvoll,

havnedirektør

(under sak 13./18)

Dagrunn K. Stakvik, (ikonoinilecler Molde Havnevesen KF (under sak 13/1 8)
Bjarte Koppen, daglig leder Molde Vann og Avløp K1~`(under sak 14/18)

Eva Kristin Ødegård, daglig leder Moldebadet KF (under sak' 15/18)
Mona Helen Sørensen, tlaglig leder Molde Eiendom KF (under sak 16/18 og OS
07/1 S)
Gerd-Elin

Løken, prosjektleder

Molde Eiendom

KF (under OS 07/18)

Leder ønsket velkommen og ledet mater.
Innkalling ble godkjent. OS 07/18 ble behandlet etter sak 16/18. Det ble i møte fremsatt
forslag om å flare opp sak 18/18 Eventuelt.
Sakliste ble godkjent med disse endringene.
TIL BEHANDLING:
UTV.SAKSNR.

TITTEL

PS09/18

GODKJENNING

PS 10/18

REFERAT OG ORIENTERINGER

PS 11/18

RILGNSKAPSREVISJON.

PS 12/18

MOLDE KOMMUNE. ÅRSREGNSKAP

PS 13/18

MOLDE HAVNEVESEN. ÅRSREGNSKAP

AV PROTOKOLL

FRA MØTE 7. MARS 2018

PRESENTASJON

ÅRSOPPGJØR

2017

FOR 20 I 7
FOR 2017
Side l av 12

PS ]4/1 3

I\/1()].DF VANN OG AVLØP KI-I ÅRSREGNSKAP FOR 20 I 7

[33 15/13

MOLDL5IlADE'I‘ KF. ÅRSRFGNSKAP

‘PS 10,713

KT, ÅRSREGNSKAP FOR 2017
T3.‘1'F.‘ND0M
'M0‘1.T)‘F.

PS 17/18

OPPFØkGlNtiSLlSll-l

PS I8/I8

EVENTUELT

PS 09/18

GODKJENNING

Kontrollutvalgets

AV PROTOKOLL

FOR 3017

FRA MØTET 7. MARS 2018

vedtak

Protokollen fra møte 7. mars 2018 godkjennes.

Til åsignere protokollen velges:
I. Trygve Grydeland
2. Anne Brekke

Kontrollutvalgets behandling
P1-otokollcn fra mote 7. mars 2018 godkjennes.
Det foreslâs at Anne Brekke og 'l'rygve (lrydeland velges til å underskrive prOfOkOllCH.

Kommlluwalget fattet cnsteinmig vedtak i samsvar med omforcnt tor-slagfra utvalgets
niedleininer (4 votereiitle)

REFERAT

PS 10/18

OG ORIENTERINGER

Kontrollutvalgcts Vedtak
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Kontrollutvalgets

behandling

Referatsaker:
for 2017 —saksprotokoll fra kommuI1CSfyrCfSmolt

RS 18/ 18

Kolltrollutvalgel —Årsmelding
l5.3.20l8 i K-Sak 3/18.

RS 10/ I 8

grep for å hindre svart økonomi ved anskaffelser
Strategiske
knimnuiiestyfrets mote 15.3.2018 i K-snk 7'/IS.

RS 20/18

Regnskap 2017 og revidert budsjett for 2018 for prosjekt nye Mollie kommllne f
saksprotokoll fra fcllcsrlemda Nye Moldekommune 28.2.2018 sak 9/13.

RS 21/18

[hate
I Saksprotokoll fra l<01nlnLInesty1'etS
Forvaltning av revisjonstjenester
det uti inøtc.
fi<).L‘u.’l\‘1‘1‘3.'1'1’\—sa‘R‘1?J‘1%.‘B‘1e

—sal<Spl‘0t0k0H ftfl
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RS 22/18

Høringsutkast - Veileder "Hva kan kontrollutvalget forvente av oppgaveutlbrelse
utsendt fra Forum for kontroll og tilsyn (FKT)
og kompetanse fra sekretariatet".
4.4.2018 med høringsfrist 1652018.
Utvalget onsker ikke å komme med lioriitgsiittalelse

RS 23/18

Prop.46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kornmuneloven),
iitskrift fra Regjeringennt»
Rolle, ansvar og oppgaver for kontrollutvalget og Sekretariat går frem av
lovfproposisjoneits kapittel 24 Korttrolltitvalget og Kontrolltrtvalgssekretariatet og
kapittel 25 Revisjon.

RS 24/18

Representantskapsmøte

More og Romsdal Revisjon IKS. protokoll fra iiiote

2tJ.4.2t)18.
RS 25/18

Eiermote More og Rmnsdal Revisjon IKS, protokoll fra mote 20.4.2018.

RS 26/ I 8

Molde kommunes svar på endelig tilsynsrapport, vedrørende llelse- og
brev til fvlkesniannen i More og
til barn i avlastningsholiger,
omsorgstjenester
Roinstial datert 12.3.20} 8.
Kontrollutvalget syncs konnnunen har gitt et titfylleiide svar til fylkesmannen.
Kolnmunalsjcfdrifi, Ami-Mari Alvclxfik.opplyste at tylkesntannen har svart

kontmuneit og bla. bedt om noe innstramtning i tidsplanen konnnunen har skissert.
Kommunen vil svare fylltesntannen innen fristen. Kontrollutvalget ber om at
tlvlkesiiianriens

svarbrcv

og konuuiinens

nye brev sendes sekretariatet.

Orienteringssaker:

OS 06/18

Håndtering om varsel om kritikkverdige forhold
Kontrollutvalget hadde bedt om orientering om handtering av varsel som
kontrollutvalget har sendt over til koiumiines varslingsmottztk. samt orientering og
vurdering av sykefravær (kort og lang tidsfravzer) og turnover i enheten.
Det ble i mote delt ut et notat fra rådrnanneri som var unntatt offentlighetjfr.
offentlighetslova § 23. l. ledd, av hensyn til kommunens juersonalforvaltning.
Ahelvik informert innledningsvis om bakgrunnen for at iiotatet var unntatt
offentlighet.
Det ble av utvalget diskutert om det var grunnlag for á lukke mote under
administrasjonens orientering.
Kon/rol/uli'ulgelfirl/e/ enslemmig vea’/uk i .ru/nyttar mer! umfarenlfi)r.s'/agflcr mm/gels
orientering. Vcdrakel ble g/url
mudlenzmcr om å litkke mute! um/er an/I71iHi.s'lI'a.s_‘/"(J21em
§23. l. ledd, (4 volerende)
med life/time! i /tonnnmlelolwl jf 31_//.' of/’eI7Ilig}1cI_s'/()\wen
Konst. konumirialsjef drift. Ann—Mari Abelvik og rådgiver ved personal- og
organisasjonsavdelingen. Maria Roclahl orienterte utvalget om hvordan varselet er
fulgt opp. Undersøkelse som er gjort har konkludert med at det ikke er avdekket noe
kritikkverdig forhold. Enheten vil få en tett oppfølging videre.

Abelvik og Rodahl svarte pa spørsmål fra utvalget nndervegs i orienteringen.
Kontrollutvalget vil etter denne orientcringen avslutt den videre oppfølgingen av
varselet.
Motet ble åpnet igjen.
OS ()7/I8

Krisesenteret for Molde og omegn - kontraktsoppfalging
Kontrollutvalget har bedt om iiiforinasjon fra Molde líiendont Kl* om
kontraktsopptolgingeii knyttet til Krisesenteret for Molde og omegn.
v

Hva skjedde?

I
0

Hvorfor skjedde det?
I lvordan hle endringsmeldirtger, avvik og varsler håndtert?
Side

3 av I2

Daglig leder Mona Helen Sorenseii og prosjektleder Gerd-Elin Loken orienterte

utvalgetom prosessen.
Det var Krisesenteret selv som startet opp prosjektet. Molde Eiendom KF kom inn i
prosessennar bygget nesten var ferdig tegnet. Det ble i dette tilfellet anbefalt ft gå for
en hovedeiitrepi'isemodell fordi det var et uvant bygg og det var gjort et godt forarbeid
med brukerne av bygget. Det var en strain fremdrift i prosjektet. det hastet med å få
bygget ferdig. Sørensenog Loken skisserte fordeler og ulemper ved valg av
ltovedentreprise frcintlwr for ekseinpel totalentreprise. l hovedentreprisemoclellenhar
byggherre separat kontrakt med rådgivere og separat kontrakt med hovederitrepreuor.
som har ansvar for et definert antall fag. Byggherre har i tillegg separate
entreprisekoittraktet' med de resterende fag. Ved totalenlreprise så inngår byggherre
en kontrakt som omfatter både prosjektering og eittreprise med en entreprenør.
Videre inforinerer Loken og Soreiisen om prosedyrer og prosessmed håndtering av
avviksmeltlinger.
Sørensenorienterer om at det er etablert rapporterings- og sainhandlingsrutiner
ntellont Molde Eiendom KF og basisorgaitisasjoiteit_Disse ble i styresak 4/17 revidert
med 3 nye punkt:
0 Entreprisefornt avklares tidlig i planleggingstase.
0 Avlalclbrm zivklzirestidlig i platileggiitgstase (vferneting)
I
Det skal avklares tidlig i planleggingstase hvorvidt det satsespå nybygg eller

renovering.
Daglig leder opplyser at foretaket nå i stor grad går over til totalentrepriser.
Mona Helen Sørensenog Gerd-Elin Loken svarte på sporsntål fra Litvalget tindervegs i
orienteringen.
Utvalget avslutter i denne omgang oppfiolging av saken, men vil folge opp videre ved
beliattrlliiig av sluttregnskapet for prosjektet.
tjtvalget her om at presentasjon fra orienteringen blir oversendt sekretariatet for
arkivering. Presentasjonener unntatt offentliglictjf. torvaltiiiitgslova § I3 l. ledd
pktl.

Kontrollutvalget fattet eristeminig vedtak i samsvarmed sekretariatetsinnstilling. (4
voterende)

T

PS ll/18

Kontrollutvalgets

REGNSKAPSREVISJON.

PRESENT/\S.I()N

/\RS()PP(i.l(’)R

20l7

vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra årsoppgjetret2017 til orientering.
Kontrollutvalget ber revisjonen melde tilbake til kontrollutvalget om nterknader og forslag til
forbedringer blir' fulgt opp av administrasjonen.
Kontrollutvalgets

behandling

Oppdragsaitsvarlig revisor. V cslemzvyE. Ellinggard. presenterterapport fra ârsoppgjoret
2017. Oppdragsansvarlig revisor gav en detaljert oversikt over hva som er tilført av arbeid, og
funn knyttet til oppfølgingspunktcr fra revisjonen 2016, risikopttitkter i plan for 2017 og nye
oppfolgingsptittkt for 2017.
Regnskapsrevisor,Anne Oterhals og oppdragsatisvfarligrevisor. Veslemøy Ellinggttrd, svarte
på spørsmål fra utvalgsntedlentinene Lindervegsi presentasjonen.

Side 4 av I2

Kortlrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (4
voterendc)

T

PS I2/18

j MOLDE KOMMUNE.

Kontrollutvalgets

ÅRSREGNSKAP

2017

uttalelse

Kontrollutvalget har i mote 30.4.2018, sak 12/18, behandlet Molde kommunes årsregnskap
for 201 7.
Grunnlaget for behandlingen har vært kommunens årsrapport for 2017 inkludert regnskapet
og revisors beretning datert 14. april 2018. I tillegg har revisjonen og økonomisjef og

kommunalsjefdri ft supplert utvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger i
møte.
Årsregnskapet inneholder de oppstillingerie som lovfkravene sier at regnskapet skal inneholde.
Årsregnskapet

er avlagt 15.2.2018

av rådmann

og økonomisjef.

som er frist etter forskri ft for

å avlegge regnskapet.
.\40lde kornmunes driftsregriskap for 2017 viser kr 1 477 910 159.- til fordeling til drift. og et
regnskapsmessig ritirrdreforbruk på 22,8 mill. kroner. Netto driftsresultat er positivt med 74.4
mill. kroner. Korrigert for avsetninger på bundet fond til arbeid med nye Molde kornmune og
regnskapet til Romsdal Regionråd. er netto driftsresultat 36.6 mill. kroner. Avsetning til
disposisjonsfond er på 66.8 mill. kroner.
Kommunen har en relativ hag gjeld. og godt over fylkesmannens rnåltall pá 50 % av brutto
driftsinntekter. For à kunne takle en økning i lânerenten er det viktig at kommunen har en god
margin á gâ på i netto driftsresultat og også en buffer i et disposisjonsfond.
Noen driftsenheter har ogsa i 2017 hatt utfordringer med å holde budsjettet. de
tjenesteproduserende enhetene hadde totalt et merforbruk pä 8.5 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.
Det frerngår av rådmannens årsrapport at det i 2017 er brukt 103.3 mill. kroner mindre til
investeringer i Molde kommune enn det som var bevilget i revidert budsjett. Ved vesentlige
budsjettavvik er kravet i kommuneloven at det skal gøres budsjettvedtak.
Etter revisjonens mening er årsregnskapet i det alt vesentlig avgitt i samsvar med lov og
forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.
Ftter utvalgets gjennomgang av arsrapport og regnskap, samt revisors beretning. mener
korrtrollutvalget at årsregnskapet gir et torsvarlig uttrykk for resultatet av Molde kommunes
virksomhet og for kommunen sin økonomiske stilling pr. 3 I .12.20l7.

Kontrollutvalget anbefaler at kornmunestyret godkjenner årsregnskapet for Molde kommune
for 2017 slik det er avlagt.
Kontrollutvalgets

behandling

Furtgererrde økonomisjef Terje Tveeikrem Sæter refererte innledningsvis til noen av årsakene
til at resultatet ble langt bedre enn det så ut til ved siste tertialrapportering.
Side 5 av I2

Radmann Arne Sverre Dahl sier at det er positivt at selv orn enhetene har tatt innstramminger
og måttet forholde seg til strarnme økonomiske

rammer. så ser ikke det ut til å ha gatt ut over

tjenestetilbudet
Fungerende

rakonornisjefTerje

'lveeikreni

Sæter. konst. kornmurralsjefdritt,

Ann-Mari

Abelvik og rådmann Arne Sverre Dahl svarte på spørsmål fra utvalget.
Kontrollutvalget tattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (4
voterende)

PS 13/18

Kontrollutvalgets

MOLDE HAVNEVESEN

KF. ÅRSREGNSKAP

2017

uttalelse

Kontrollutvalget
har i møte 30.41.2018, sak 13/18, behandlet
årsregnskap for 2017.

Molde Havnevesen

KF sitt

Grunnlaget for behandlingen har vært Årsberetning Molde llavnevesen Kl* for 2017 og
revisors beretning datert l 1. april 2018.
Årsregnskapet. som består av resultatregnskap. investeringsregnskap. balansen pr. 31.12.2017
og noter er avlagt av daglig leder og havncstyret. og er innarbeidet i Arsberetningen.
Molde Havnevesen KF sitt regnskap for 2017 viser et regnskapsmessig rnindreforbruk på
kr 3 I 8 304.- og et netto driftsresultat på kr 488 304 646.-. Investeringer i 2017 er på
kr 12 506 479. -.
Etter revisjonens mening er sarrregnskapet for Molde Havnevesen KF i det alt vesentlige

avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god kommunal 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. 31.12.2017.
Kontrollutvalget har ikke merknader til Molde Havnevesen KF sitt regnskap for 2017.
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner frrsregnskapet for Molde

Havnevesen KF for 2017 slik det er avlagt av styret 20.3.2018.
Kontrollutvalgets

behandling

llavnedirektiar Olav Akselvoll informerte kort om foretaket og svarte på spørsmål fra utvalget.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (4
voterende)

PS 14/18

Kontrollutvalgets

MOLDE VANN OG AVLØP KF. ÅRSREGNSKAP

2017

uttalelse

Korrtrollutvalget har i møte 3042018,
årsregnskap for 2017.

sak 14/18. behandlet Molde Vann og Avløp KF sitt
Side 6 av 12

Grunnlaget for behandlingen har vært Molde Vann og Avløp KF sin årsrapport for 2017
inkludert regnskap og revisors beretning datert 20. april 2018, som erstatter beretning avgitt
av oppdragsansvarlig revisor 12.4.2018 om at styret og daglig leder ikke har avgitt
særregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2017 innen frist.
l tillegg har revisjonen og daglig leder supplert utvalget med muntlig informasjon om aktuelle
problemstillinger.
Årsregnskapet inneholder de oppstillingene som lovkrax-'ene sier at regnskapet skal inneholde.

Vann. avlop. Slamtømming 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 selvkostområde. Selvkostfond må benyttes innen en 3-5
ars periode.
Molde Vann og Avløp KF sitt regnskap for 2017 viser et netto driftsresultat på
kr 1 335 609.- og et regnskapsmessig mer/niindreftirbruk på kr O.-. Opparbeidet
selvkostfonn Vann ble tappet med kr 673 730.- i 2017 og er på kr 5,69 mill. Opparbeidet
selvkoslfonn Avlop ble tappet med kr 1.15 mill. i 2017 og er på kr 2.88 mill. På Slam ble det
betalt ned negativt selvkostfond, og bygd opp et mindre selvkostfond på ea. 0.2 mill. kr. Pâ
selvkostfond Renovasjon er det betalt ned ea. kr 25 00().- mer på negativt selvkostfond enn
budsjettert.
Etter revisjonens mening er årsregnskapet avgitt i det alt vesentlige i samsvar med lov og
forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.
Etter utvalgets gjennomgang av årsrapport med regnskap 2017, samt revisors beretning,
mener kontrollutvalget at årsregnskapet gir et lorsvarli g uttrykk for resultatet av Molde Vann
og Avliap KF sin virksomhet og for foretaket sin økonomiske stilling pr. 31.12.2017.
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet for Molde Vann og
Avløp Kl* for 2017 slik det er avlagt av styret 18.4.2018.
Kontrollutvalgets

behandling

Daglig leder Bjarte Koppen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Koppen sier at årsaken til at regnskapet var for sent behandlet i styret. var at regnskapet var
ferdigstilt fra regnskapsfører for sent. Molde Vann og Avløp KF og økonomiavdelingen setter
na i gang et Leanprosjekt for â avdekke svakheter og torbedringspunlct i prosessen. og hva
som er godt nok for alle.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i sainsvar med sekretariatets innstilling. (4
voterende)

í

PS I5/I8

Kontrollutvalgets
Kontrollutvalget

MOLDEBADET

KF. ÅRSREGNSKAP

2017

uttalelse
har i møte 30.4.2018.

sak 15/18. behandlet

Moldebadet

KF sitt årsregnskap

for 2017.
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Grunnlaget for behandlingen har vaert Moldebadet KF sin årsmelding for 2017 inkludert
regnskapet,

samt revisors beretning

datert 20.11.2018, som erstatter beretning

avgitt av

oppdragsansvarlig revisor 1242018 oin at styret og daglig leder ikke har avgitt szerregiiskap
og årsberetning for regnskapsåret 2017 innen frist.
I tillegg har revisjonen og daglig leder supplert utvalget med inuntlig informasjon om aktuelle
problemstillinger.
Moldebadet KF sitt regnskap for 20 I 7 viser et netto driftsresultat pix kr 1 941 941.-.

Revisjonen har i revisjonsberetningen presisert at i note 17- Strykniiiger, så inangler det beløp
for 2017. Det skulle fremgatt at av budsjettert dekning av tidligere firs merforbruk, ble
kr 2 812 621 omfattet av strykningsbesteintnelsene for at regnskapsmessig inerforbruk skulle

bli redusert til 0.
Samlet har Moldebadet Kl* et akkumulert regnskapsmessig merforbruk per 31.12.2017 pà

kr 2 812 621.-.
Kontrollutvalget liar også merket seg revisors kommentar i revisjonsberetningen under
avsnittet Kofzk/L/.xj/un
niedfb/'behr)lol am .\'wI'hm/yjel/, der det vises til driftsregnskapet viser
andre salgs- og leieinntekter er inntektsfort med 2,8 millioner inindre enn vedtatt budsjett.
Etter revisors vurdering er dette et betydelig zivvik og i strid med koniniuiteloven § 46 3. ledd
som seier at budsjettet skal være realistisk.
Kontrollutvalget vil benierke at tilsvarende forhold har vært kommentert også de fem
foregående årene.
Filer revisjonens ineiiittg er årsregnskapet i det alt vesentlige avgitt i samsvar med lov og
forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.
Ftter titvalgets gjennomgang av arsberetning og regnskap, samt revisors beretning, mener
kontrollutvalget at årsregnskapet sammen med revisjonsberetning gir et forsvarlig uttrykk for
resultatet av Nloldebadet KF sin virksomhet og for foretaket sin økonomiske stilling pr.

31.12.2017.
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet for Moldebadet KF
for 2017 slik det er avlagt av styret 1742018.
Kontrollutvalgets

behandling

Daglig leder Eva Kristin Ødegård orienterte innledningsvis. Hun sier at det har vært et
krevende är uten teknisk leder.
Pa spørsmål fra utvalgsleder om hva som er gjort for å loi-søke â få balanse i regnskapet. så
peker Ødegård på at det er satt opp prisene og at det store prosjektet de holder på med i
kjelleren for å få til energisparing vil ha positiv effekt. Daglig leder sier at hun ikke tror at de
klarer å ta inn 2,8 mill. kroner i niertorbruk. llun sier at det er titfordring at besøkstallet kan
variere så mye, avhengig av været.
Ødegård gir også uttrykk for at hun skulle ønsket seg noen å diskutere økonomi med.

Oppdragsansvarlig revisor Veslemøy E. Ellinggard opplyscr at det vil komme et nummerert
brev til styret knyttet til de forholdene som er omtalt i revisjonsberetiiiiigeii.

Daglig leder liva Kristin Ødegård svarte på spørsmål fra utvalget.
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Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (4
voterende)

PS 16/18

Kontrollutvalgets

MOLDE EIENDOM

KF. ÅRSREGNSKAP

2017

uttalelse

Kontrollutvalget har i inøte 30.4.2018, sak 16/18, behandlet Nlolde Eiendom KF sitt
årsregnskap for 2017.
(frrunnlaget for behandlingen har vært Årsrapport med regnskap for 2017 og revisors
beretning datert l 1. april 2018. I tille 'g har revisjonen og daglig leder supplert utvalget med
inuntlig iriforrnasjon om aktuelle problemstillinger.
.Årsregnskapet inneholder de oppstillingene som lovkravene sier at regnskapet skal inneholde.

Årsregnskapet er avlat av daglig leder og styret, slik at revisor kunne avlegge sin
revisjonsberettiitig

innen fristen 15.4.

Kontrollutvalget liar merket seg at Molde Eiendom KF har gått fra et regnskapsmessig
merforbruk på kr 3 540 475.- i 2016 til et positivt netto driftsresultat på kr 5 512 469.—og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1 971 994.- i 2017.
Etter revisjonens mening er årsregnskapet i det alt vesentlige avgitt i samsvar med lov og
forskrifter' og god kornmurial regnskapsskikk.
Etter utvalgets gjennomgang av årsberetning og regnskap. samt revisors beretning, mener
kontrollutvalget at årsregnskapet gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Molde Eiendom KF
sin virksomhet og foretaket sin økonomiske stilling pr. 31.12.2017.
Kontrollutvatlget anbefaler at kommtuiestyret godkjenner årsregnskapet for Molde Eiendom
Kl" for 2017 slik det er avlagt av styret 23.3.2018.
Kontrollutvalgets

behandling

Daglig leder orienterte utvalget om hvordan de har klart å snu fra merforbruk til
mindreforbruk. Det har blant annet vaert kuttet i vedlikehold og renhold. Sørensen

understreker at de kuttene de har gjort ikke har fort til verdiforringing. Det er blant annet
kuttet ned på noen kontroller.
Utvalgsleder gir uttrykk for at han savner noen nøkkeltall i årsrapporten. Skulle gjerne sett at
det feks. var oversikt over alle eiendommer foretaket har, strømutgifter overtid,
kvadratmeterpris i det en bygger gjerne sammenlignet med noen andre kommuner.
Daglig leder sier at dersom renta går opp. så vil en få utfordringer.
Daglig leder Mona Helen Sørensen svarte på spørsmål ti-a utvalget.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (4
Votcrcndc)
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PS 17/18

Kontrollutvalgets

0PPF(/)l.GINGSI,.lSTE

vedtak

l oppfølgingslisterr gjores lolgende endringer:
Oppfølging av politiske vedtak

.Administrasjonen
rapportereroppfølging av politiske vedtak til kontrollutvalgetsom i sin tur
rapporterer til kornmtrnestyret.Oversikten skal inneholde vedtak fattet av formannskapet.
kornrntrnestyfret
og andre politiske trtvalg med beslutningsmyrrdigltet. og som av ulike årsaker
ikke er iverksatt innen slutten av kalenderåret. Det skal skilles mellom saker sorn er avsluttet
og saker som fremdeles er under oppfølgírrg.

30.04.18: Kontrollutvalget ber om at oversikten trgsa inneholder oppfølging av
interpellasiorter.
Konsekvenser for de ansatte av innsparingstiltakene
Kontrollutvalget hadde bedt om orientering fra administrasjonen om det er kartlagt hvilke
langtidseffekter irrnsparirrgerre
har.
Korrtrolltrtvalgetfikk to orienteringer' i 2016. og har i 2017 fulgt med på sykefravaer~
statistikken.

30.04.18: Under behandling av .Vlolde kommunes årsregnskap 2017, sak 1218.
opplyser rådmannen at det ikke ser ut til at innsparingstiltakerte har gått ut over
tjenestetilbudet.
Kommunerefornr
Kontmtrrrestyreti Molde har farttetvedtak om å slå seg sarnnrertmed Nesset og Midsund
kommuner. Kontrollutvalget har en tilsynsftrrrksjorrpå vegne av konrrnunestyfretog skal pase
at prosessene blir ivaretatt og at risikoorrrràderog sentrale sporsmal blir drøftet og
gjerrnorrrforl.Kontrollutvalget borjevnlig bli orientert om prosessen.

30.04.18: U tvalgsleder' opplyser at styret i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
har oppfordret til at utvalgslederne kommunene som skal sammenslàs. oppfordres til â
lialge opp sak om fremtidig sekretariatsordning for den nye kommunen. Dette fordi
sekretariatet er inhabile til à forberede derme saken.
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporterr

«Kommunens økonomiske situasjon innen

helse og omsorg —styring og rapportering»

Korrtrolltrtvzrlgetbehandlet forvaltningsrevisjonsrapportert i sitt mate 07.12.17 sak 44/16.
Saken ble oversendt kornmtrrrestyretsom behandlet rapporten i K-sak 1/17, i nmtet 16.02.17.
Oppfølging av rapporten er ventet våren 2018.

30.04.18: saken utsettes til neste ntote. grunnet rnange saker på dagens sakskart.
Henvendelse vedrørende kommunalt tomtesalg pà nedre Fugelset (Ny sak)
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse til Molde kornrntrne,fra en irrnbygger i
komnrtrnerr.Det stilles spørsmål ved om det har varrt lorskjellsbelrarrcllingved salg av'
kornrnrrnalgrunn. Søker opplyser at han i 1999 kontaktet kornmtrnerrmed ønske om å kjøpe
kommunal grunn. Det ble forklart at arealet ikke kunne selges, da det var uklart hvor mye av
dette som ville gå med til frerntidig vegbygging. innbygger hevder at han i 2016 ble klar over
at konrmtrnen i 2012 hadde solgt tomten Litenat hart, eller eventuelt andre potensielle kjopere
var blitt kontaktet.

30.04.18:Kommunestyret har i møte 19.04.18. sak 12/18 godkjent at kontrollutvalget
bestiller to avtalte kontrollhartdlirrger.
Egenandel for' opphold ved omsorgshjenr - Kontroll av ársavregrrirrger og avstemming
mellom årsavregning og innbetaling
Korrlrolltrtvalgethar mottatt en hertvertdelse fra en person som hadde sitte foreldre boende pa
omsorgssenter i Molde kormntrrrefra 2013-2016. Vedkommende ønsker' at korrtrolltrtvzrlget
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gjennomfører en kontroll av kommunens avregning fra 2013-20 I 6. og om arsavregningene og
taktisk innbetaling stenimer overens.

30.04.l8:KommunesLyreL hari mate 19.04.18, sak 12/18 godkjent at kontrollutvalget
bestiller to avtalte kontrollharidlinger.
Tilsyn med helse- og omsorgstjenester

til barn i kommunal

avlastningsbolig

(Ny sak)

Fylkesmannen har hatt tilsyn med helse- og omsorgstjenester til barn i koinmunal
avlastningsbolig. Tilsynet avdekket 3 avvik. 1)M0ldc kommune sikrer ikke at de
fysiske rammene i Røbekk avlastningsbolig er tilpasset hvert enkelt barns særlige
behov. 2)l\/lolde kommune sikrer ikke at det alltid blir innhentet politiattest før
personell starter i konimtrnal avlastningsbolig. 3) Moldc kommune sikrer ikke at alt
personell

som 'arbeider i kommunale

avdastningsboliger

har fått tilstrekkelig

opplæring.
30.04.18: Molde kommunes svar på endelig tilsynsrapport var vedlagt dagens
saksfremlegg, RS 26/18. Konimtrnalsjefdrill, Ann-Mari Abelvik. opplyste i mote at
fylkesmannen har svart kornmunen og bla. bedt om noe innstramming i tidsplanen
kommunen har skissert. Kontrollutvalget ber om at fylkesmannens svarbrev og
kommunens

Kontrollutvalgets

nye brev sendes sekretariatet.

behandling

'lil dette møtet var det ikke lagt opp til orientering fra administrasjonen til saker på
oppfølgingslisteri.
Utvalget gjennomgikk de sakene som var opplistet i saksframlegget. Det ble fremmet forslag

om å fore opp en ny sak pà oppfølgingslisteri.
0

Tilsyn med helse- og omsorgstjenester

til barn i kommunal avlastningsbolig

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets
medlemmer. (4 volerende)
Sekretariatets

innstilling:

l tipptolgingslisten gjøres følgende endringer:

PS 18/I8

EVENTUELT

Oppslag i Romsdals Budstikke om at kontrollutvalget ønsker informasjon om varslinger
lltvalgsleder opplyser at han ble kontaktet av Romsdals budstikke på bakgrunn av protokoll

fra utvalgets møte. Dette resulterte i et oppslag i Romsdals Budstikke 8. april. Romsdals
Budstikke har også bedt om å bli ført opp som kopimoltaker ved utsending av
kontrollutvalgets møteínnkallinger og protokoller.
Nye henvendelser til utvalgsleder og sekretariat
Utvalgsleder og sekretariatet har den siste tiden fått muntlige henvendelser knyttet til gammel
utbyfggingssak og nyere planprosess. De som har henvendt seg liatr tatt informasjon om
kontrollutvalgets rolle, og er blitt oppfordret til å sende inn skriftlig lienveiidelse som
oppsummere hva de onsker at kontrollutvalget ser riærrnere på.
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Digitalisering
Utvalgsmedletii Anne Brekke tar på bakgrunn av opplysninger i kommunes årsrapport for
2017 opp spørsmålet om digitalisering er et tnnråde som kontrollutvalget bør se nænnere på.
Lltvaleets behandling

Utxfalget hadde en kort diskusjon om dette er et aktuelt tema for utvalget og på hvilken mate.
Konklusjon

Det kan på et senere tidspunkt være aktuelt for kontrollutvalget å be om en orientering om

livilken strategi kommunen har på området og hvem strategien ivaretar/inklttderer.

Trygve Grydeland

Anne Brekke

leder

medlem

Max Ingar Mork

Rose Mari Skarset

varamedlem

varamcdlcm

Jane Anita Aspen
sekretær
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Kontrollurvalget

Saksmappe:
Arkiv:
Saksbehandler:

2018-1502/04
033
Jane Anita Aspen

Dato:

6.6.20l8

Saksframlegg
Utvalgssaksnr
PS 20/18

litvalg
Kontrollutvalget

Møtedato
13.6.2018

REFERAT OG ORIENTERINGER
Sekretariatcts

innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Saksopplysninger
Referatsaker:
RS 27/18

Molde kommunes årsrapport for 2017f Saksprotokoll fra konnnunestyrets
2452018 i K—sak19,/18 (vedlagt)

RS 28/18

Moldebadet

KF - årsrapport

for 2017

mote

Saksprotokoll fra konnmlnestyrets inote

245.20 I 8 i K-sak 21/18 (vedlagt)
RS 29/18

Molde Eiendom KF - årsrapport

for 2017 f saksproltiktill fra koinmttnestyrets mate

245.20 I 8 i K-sak 22/18 (vedlagt)
RS 30/18

Molde Vann og Avlup KF - årsrapport for 2017 f saksprotokoll fra
kommunestyrets møte 24.5.2018 i K-sak 23/18 (vedlagt)

RS 3 1/18

Molde Havnevesen KF - årsrapport

for 2017 f Saksprotokoll fra kommunestyrets

24.520 I 8 i K—sak24/18 (vedlagt)
RS 32/18

Molde kommune f Endelig kontrollrapport
2l6.0l]6.A.FMMR —Tilsyn med
kommunens mymlighetsutuvelse lukal luftkvalitet. (2 avvik) Fylkesmannen i More
og Ro1nsda123.l.2018.

RS 33/18

Signerte dokument fra slnttmøte 27.4.2018 i Kommunerevisjonsdistrikt
Veslemøy E. Ellinggard til medlemskonimunene (vedlagt)

RS 34/18

Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet
(vedlagt)

RS 35/ I 8

Årsmelding

Orienteringssaker:

Jane Anita Aspen
daglig leder

2017 f Kontrolltttvalgssekretariatet

2, fra

for Romsdal 25.4.2018

for Romsdal (vedlagt)

PS 19/18 Molde kommunes årsrapport for 2017
Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 24.05.2018
Vedtak
Molde kommunes årsrapport for 2017, som består av årsregnskap og årsmelding,
godkjennes.
Det regnskapsmessige
disposisjonsfond.

mindreforbruket pà 22 837 944 kroner avsettes til kommunens

Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

PS 21/18 Moldebadet
Saksprotokoll

KFs årsrapport

i Molde kommunestyre

for 2017

- 24.05.2018

Vedtak
Moldebadet KFs årsrapport for 2017, som består av årsregnskap og årsmelding, godkjennes.

Det regnskapsmessige merforbruket i 2017 på 2 812 059 kroner, inndekkes i foretakets
budsjett for 2018.
Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

PS 22/18 Molde Eiendom KFs årsrapport

for 2017

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 24.05.2018
Vedtak
Molde Eiendom KFs årsrapport for 2017, som består av årsregnskap og årsmelding,
godkjennes. Mindreforbruket pà 1 971 994 kroner overføres til Molde kommune og vil inngài
kommende budsjettrevisjon.
Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

PS 23/18 Molde Vann og Avløp KFs årsrapport
Saksprotokoll

i Molde kommunestyre

for 2017

- 24.05.2018

Vedtak

Molde Vann og Avløp KFs årsrapport for 2017, som består av årsregnskap og årsmelding,
godkjennes.
Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

PS 24/18 Molde Havnevesen
Saksprotokoll

KFs årsrapport

i Molde kommunestyre

for 2017

- 24.05.2018

Vedtak
Molde Havnevesen KFs årsrapport for 2017 som bestar av årsberetning og årsregnskap

godkjennes. Det regnskapsmessige mindreforbruket pà 318 303 kroner settes av til
disposisjonsfond sammen med tidligere års udisponert mindreforbruk.
Behandling
innstillingen ble enstemmig vedtatt.

as

FYLKESMANNEN
I MØRE
oe ROMSDAL
Saksbehandler,

innvalgstelefon

Vår dam

Vårrel.

23.01.2017

2016/5264/GUGJ/410

Deres dam

Deres ref.

senioringeniør Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 29

2015/2737

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 MOLDE

Molde kommune - endelig kontrollrapport 2016.006.A.FMMR
Denne rapporten handler om resultatet fra en brevkontroll med Molde kommune som
myndighet for lokal luftkvalitet. Spørreskjema ble sendt ut 06.09.16 med svarfrist 20.10.16.
Svar fra Molde kommune var datert 19.10.16. Kontrollrapport av 12.12.16 er kommentert
av Molde kommune i brev av 21.12.16 og 12.01.17. Rapporten sendes nå i endelig versjon
som er noe endret i forhold til rapporten av 12.12.16. Det er tatt hensyn til kommunens
tilbakemeldinger

ved endringene.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har skrevet 2 avvik og gir 3 anmerkninger etter
kontrollen.
Avvikene gjelder:
1. Molde kommune mangler oversikt over forurensningsnivået i kommunen og har
ikke fastslått om det foreligger overskridelser av grenseverdier eller andre terskler.
2. Molde kommune mangler oppdatert informasjon til publikum.
Avvik og anmerkninger er naermere beskrevet i punkt 3 og 4 i rapporten.
Molde kommune må innen 15.05.17 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan
avvikene er rettet og hvordan kommunen vurderer anmerkningene.

Med hilsen

Guro Eidskrem Gjenstad

Anne Melbø

senioringeniør

fagansvarlig

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

fylkesmannen i Niøre og Romsdal —Postboks 2520 6404 MOI DE —71 25 84 00 - fmmrimslmottakíväfilkesmannen

no - Organisasjonsnr.: 974 764 067

side 2 av (1

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Navn: Molde kommune

Anleggsnummer.: 1502.0l42.01

Kontrollnummer:

Organisasjonsnummer:

2016.006.A.FMMR

974781921

2. Bakgrunn for tilsynet
Kontrollen ble gjennomført for å føre tilsyn med kommunens myndighetsutøvelse etter
forurensningsforskriften kapittel 7 som gjelder lokal luftkvalitet. Kontrollen er en del av et
landsomfattende tilsyn med nærmere 30 kommuner. Hjemmelen for tilsynet er
forurensningsloven

§ 48a om statlig tilsyn med kommunene.

Rapporten dreier seg om avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen og gir
ingen fullstendig vurdering av tilstanden til kommunens arbeid eller status når det gjelder
lokal luftkvalitet.

3. Avvik
Avvik defineres som manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Fylkesmannen fant følgende avvik:
Avvik 1
Molde kommune mangler oversikt over forurensningsnivået i kommunen og har ikke
fastslått om det foreligger overskridelser av grenseverdier eller andre terskler.
Avvik fra:
Forurensningsforskriften § 7-4 jf. §§ 7—3og 7-6.
Kommentarer:

Kommunen opplyser at en vurdering av luftforurensningssituasjonen gjøres løpende når
det er antatt å være størst fare for forurensning. Det må jevnlig gjøres en vurdering opp
mot vurderingsterskler og grenseverdier i forurensingsforskriften for å kunne ha oppdatert
kunnskap om forurensningssituasjonen.

Kommunen

har vurdert

at utslipp fra industri,

havneanlegg og vedfyring ikke gir vesentlige bidrag til forurensningssituasjonen. Svevestøv

fra veitrafikk er antatt å være den vesentligekilden. Det er ikke utført noen målingerav
luftforurensning. Kommunen skriver at luftkvaliteten i byer som Molde sammenligner seg
med, har blitt bedre de siste årene og mener at Molde trolig har samme utvikling som disse.
Ålesund ligger i samme sone som Molde i inndelingen i forurensningsforskriften, og
målestasjonen i Ålesund er den som skal representere luftkvaliteten i Molde. Målingene der
er vurdert av Norsk institutt for luftforskníng (NILU) til å vaere representative for Molde.
Statistikk fra Miljødirektoratet for Ålesund viser at det har vært flere enn 35 overskridelser
av øvre vurderingsterskel for PMw hvert år i perioden 2011-2014,
mens det var færre i
2015.
Det har dermed ikke vaert noen tydelig trend mot bedring for denne parameteren
etter 2010. Molde kommune viser til at det er mange flere innbyggere i Ålesund kommune
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enn i Molde kommune. Samlet innbyggertall i kommunen vil ikke nødvendigvis være
avgjørende for Iuftkvaliteten i og ved kommunesenteret. Eventuelle forskjeller i trafikk,
piggdekkbruk, fartsgrense, veirenhold o.l. vil være relevante faktorer når det skal gjøres en
sammenligning.
Molde kommune opplyser at det er innkjøpt en ny og feiebil i 2015, og at det feies i tørre
perioder

med mildt vær om vinteren.

Det vil vanligvis være størst problemer

knyttet til

forurenset luft i perioder med kaldt og tørt vær, og kommunen må derforfinne tiltak som
kan redusere forurensningen

også i slike perioder.

Økt årvåkenhet

er ikke et tiltak, men en

forutsetning for å avgjøre hvilke tiltak som skal gjennomføres til hvilke tidspunkter. Andre
gjennomførte

og aktuelle tiltak i Molde kommune

er redusert fart og fartsdempere

for å

redusere fart i trafikken i sentrum for å få mindre asfaltslitasje samt plan for ny innfartsvei
for å bedre trafikkflyten og dermed redusere forurensning fra drivstoff. Vi ber kommunen
være oppmerksom på at hastighetsreduksjon vil ha størst effekt på støvproduksjonen på
veier der det i utgangspunktet er høy hastighet. Bremsing og akselerasjon ved f.eks.
fartsdempere vil bidra til Økt støvproduksjon. Ny innfartsvei er et tiltak som også kan gi økt
biltrafikk,

og effekten

Molde kommune

av dette på luftkvaliteten

bruker kunnskap formidlet

må vurderes grundigere.
av NILU for å vurdere når det kan være høy

luftforurensning.Kommunen regner det som lite sannsynlig at det vil være overskridelser
av vurderingstersklene i årene framover og opplyser at det er svært få vindstille dager i
Molde. Begrepet «vindstille dag» er ukjent for Meteorologisk institutt, men ut fra
tilgjengelige data på Meteorologisk institutts nettside www.eklima.no, finner vi at det er
vindstille i 1 % av tiden ivinterhalvåret ved værstasjonen på Årø i Molde. Tilsvarende for
Vigra i Ålesund er 0 %. Dette tyder på at det kan være oftere vindstille i Molde enn i
referansebyen slik at svevestøv i mindre grad fortynnes med vinden i Molde.
Kommunen skal på bakgrunn av måleresultater avgjøre om det foreligger overskridelser av
grenseverdier eller terskler gitt i forskriften. I Molde er det ikke gjennomført luftkvalitetsmålinger, og eventuelle overskridelser må da vurderes ut fra representative data fra
Ãlesund. Situasjonen må være kjent for at kommunen skal kunne vurdere om det er krav til
tiltaksutredníng og gjennomføring av tiltak. Måleresultatene fra Ålesund utløser krav om
tiltaksutredning. NILU gjorde i 2014 en kartlegging/beregning av forurensningssituasjonen i
mange norske byer og tettsteder. De høyeste døgnmiddelverdiene for PMm i Molde ble da
beregnet til å ligge mellom øvre og nedre vurderingsterskel. Molde kommunes vurderinger
eller kartlegginger må konkludere med om kommunen har en plikt til å utarbeide en
tiltaksutredníng, jf. § 7-9.
I Miljødirektoratets «Veileder til forurensningsforskriften kapittel 7» (M—413/2015) er det
gitt en anbefalt framgangsmåte for kartlegging av forurensningssituasjonen i kommuner
uten måleprogram. Miljødirektoratet skriver at gjennomføringen krever luftfaglig
kompetanse. Dette gjør at mange kommuner vil trenge ekstern bistand.
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Avvik 2

Molde kommune mangler oppdatert informasjon til publikum.
Avvik fra:
Forurensningsforskriften

§ 7~11.

Kommentarer:

Etter forskriften skal oppdatert informasjon om luftkvalitet og tiltaksutredninger være
tilgjengelig på internett eller i andre medier. Kommunen opplyser at det legges ut
miljøinformasjon på kommunens nettsider og at det lenkes til nasjonale sider når det
gjelder luftkvalitet.

informasjonen

blir ifølge kommunen

oppdatert

ved behov.

Fylkesmannen finner per 07.12.16 ikke oppdatert informasjon om luftkvalitet på
kommunens nettsider. En side kalt «Luftkvalitet» er datert 26.05.15 og finnes under
«Tjenester A~Ã>>,
«Natur og miljø» og «Forurensning og stråling». Siden inneholder kun to
lenker. Den ene heter «Luftkvalitet», og velger man den, kommer man til en nettside hos
Visitnorway

om reisemål i nordvest.

Den andre lenken heter «Miljøstatusno»

og viser til

hovedsiden hos Miljøstatus der man må lete videre etter informasjon om luftkvalitet.
Molde kommunes nettsider ser derfor ikke ut til å ha noen form for oppdatert informasjon
om den lokale luftkvaliteten.
Informasjon kan gis iform av data om luftkvaliteten iÅlesund som er referanseby. Molde
kommune bør i tillegg knytte egne vurderinger til situasjonen i sin kommune sammenlignet
med situasjonen i referansebyen. Kristiansund kommune har vedtatt at det skal foretas
målinger der, så på sikt vil det foreligge informasjon om forurensningsnivåer flere steder i
fylket. Informasjon

om at NlLU har vurdert partikkelforurensningen

i kommunen

til å ligge

mellom øvre og nedre vurderingsterskel vil også være aktuell å dele med allmenheten.
Molde kommune

bør ha rutiner for hvordan publikum

holdes informert.

Det er spesielt

viktig at kommunen har rutiner for god varsling av publikum når det oppstår høy
luftforurensning.

4. Anmerkninger
Anmerkning defineres som et forhold som tilsynsetaten mener er nødvendig å påpeke forå
ivareta det ytre miljøet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
Disse forholdene blir anmerket:
Anmerkning 1
Molde kommune må sørge for en tydelig delegering av ansvaret for lokal luftforurensning
og at de som har ansvaret, har tilstrekkelige ressurser og kompetanse.
Kommentarer:

Vi har fått tilsendt Molde kommunes «Prosedyre for oppfølging av lokal luftkvalitet». Den
beskriver at nødvendig myndighet er delegert til Plan- og utviklingsavdelingen og til Molde
VA, men har ingen henvisning til delegasjonen. Kommunen må sørge for at de som har
ansvaret for lokal luftkvalitet, har tilstrekkelige ressurser til å kunne utøve myndigheten på
en god måte, og de må sikres tilstrekkelig og oppdatert kunnskap på fagfeltet.
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Anmerkning 2
Molde kommune har ikke rutiner for varsling av publikum ved høy luftforurensning.
Kommentarer:

Kommunen opplyser at det ikke finnes rutiner for varsling av luftforurensning. Når det er
høy forurensning i referansebyen, vil det være aktuelt å vurdere om situasjonen er
tilsvarende også i Molde. Er den det, skal det varsles, og kommunen bør ha en rutine for
hvordan dette skal gjøres.
Anmerkning 3

Luftkvalitet er ikke en integrert del av Molde kommunesitt internkontrollsystem.
Kommentarer:

Ut fra kommunensopplysningerser det ut til at det finnes systemerfor registeringav avvik
knyttet til luftforurensning, men at temaet og myndighetsfeltet luftkvalitet ikke er integrert
i internkontrollsystemet. Den tilsendte prosedyren for oppfølging av lokal luftkvalitet har
ingen informasjon om hvem som har utarbeidet den eller når den er laget. Vi anbefaler at
prosedyren gis dato, Versjonsnummer og ansvar for utarbeidelse/oppdatering slik at det blir
enkelt å finne nyeste versjon og å revidere den etter en viss tid. Prosedyren omfatter ikke
tiltak mot dårlig luftkvalitet.
Kommunen som myndighetsutøver har ikke en lovpålagt plikt til internkontroll. Kommunen
må likevel arbeide systematisk for å sikre at den oppnår forventede resultater, og at forhold
som bør korrigeres, blir avdekt. Vi mener at internkontroll kan være et godt hjelpemiddel
for å sikre at kommunen arbeider hensiktsmessig med temaet lokal luftkvalitet. Systemet
bør omfatte:
I Mål for lokal luftkvalitet
ø

Rapporteringsrutiner

0
0

Risikovurdering av forurensningssituasjonen når det gjelder lokal luftkvalitet
Beredskapsplan for episoder med høy luftforurensning. I en akutt situasjon vil det
være avgjørende å få iverksatt effektive tiltak tidlig og helst før det oppstår
overskridelse av grenseverdier. Planen må ha en klar ansvarsfordeling og bør
inneholde rutiner for varsling, jf. anmerkning 2.

5. Oppfølging etter kontrollen
Molde kommune har plikt å rette opp avvikene som er beskrevet i denne rapporten så
snart som mulig. For at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må
kommunen innen 15.05.17 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er
rettet og hvordan anmerkningene er vurdert.
Vi ber om at dere sender svarbrev på e-post til fmmrpostmottak@fylkesmannenno
eller på
papir til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde, merket med
saksnummer 2016/5264.
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6. Offentlighet
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen
i Møre og Romsdal, jf. offentlighetsloven.

7. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for kontrollen var:
o

Lov om vern mot forurensninger

o

Forskrift om begrensning

og om avfall (forurensningsloven)

av forurensning

(forurensningsforskriften)

kapittel 7

Aspen, Jane Anita
Fra:

Veslemøy Ellinggard <Veslemoy.Ellinggard@mrrevisjon.no>
Sendt:
27. april 2018 14:52
forRomsdal'post@gjemnes.kommune.no‘;'post@rauma.kommune.no';
lfllhtrollutvalgssekretariatet
'postmottak@eide.kommune.no'; 'postmottak@frana.kommune.no';
Kominuntmfi

'postmottak@molde.kommune.no';
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Postmottak - Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal;Kirkeslett, Ann
Katrin; Smørholm, Britt; Sæter,Terje Tveeikrem
Signerte dokumenter fra dagens Sluttmøte i KOMREV2
Årsberetning 2017 Signertpdf; Avviklingsregnskap Signertpdf;
Driftsregnskap 2017 Signertpdf; Revisjonsmeldingdistr. 2.pdf

Hei,

Det gamle selskapet Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal (KOMREVZ)var oppløst i 2017. Styrets leder fikk
fullmakt til â håndtere awiklingsregnskapet for selskapet.
Hele det gamle styret var i dag invitert til et endelig punktum for selskapet og vedta awiklingsregnskapet.

ble 4 av de tidligere styremedlemmene inkl. styrets leder. De har signert på årsregnskapet for 2017, samt
avviklingsregnskapet for selskapet per 4. april 2018.
Etterfølgende vil Molde kommune være kontaktpunkt for forhold som gjaldt det gamle selskapet.
Møre og Romsdal Revisjon IKSer kontaktpunkt for eksisterende revisjon og nye forhold.
Med vennlig hilsen
MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

Veslemøy E. Ellinggard
Daglig leder/Statsautorisert

revisor

Tlf. 90 75 OO45
veslemoy.ellinggard@mrrevis`on.no

1

Oppmøtet

Årsberetning
Kornmunerevlsjolwsdlstril<t 2 Møre og Romsdal
Konwmunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal sin virksomhet ble overdratt til Møre og Romsdal

‘I

RevisjonIKS1. februar 2017. Alle ansatte fulgte med ívirksomhetsoverdragelsen.Pensjonisterog

`

oppsatte rettighetrzrtil pensjon fortidligere

ansatte ble ikke med ivlrksomhetsovcrdragelsen.

Selskapetble formelt slettet i enhetsregisteret05. april 2017. Årsregnskapetfor 2017 reflekterer
darmed driften forjanuar, samt avslutningstransalrsjoner.

Det er utarbeidet avvikllngsbalansemed noter per 4. april 2018. Dette viser hvilke regnskapsposter

l

som vil forvaltes videre av Molde kommune på vegne av de tidligere eierne i selskapet. Dette gjelder
i hovedsak perisjoner og oppsatte rettigheter til pensjon, samt mellomvaerene med MØre og Romsdal
Revisjon IKSi tillegg til Molde kommune.

Selskapet har ingen ansatte.

Molde, 27. april 2018
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10111LØNNFASTESTILLINGER
10311GODTGJØRELSE
TILSTVRET
10812IAPIARBEIDSFORTJENESTE
10911PENSJONSANDEL
KLP
10915BRUK/\.V
PREMIEFOND
KLP
10917TILSKSIKILORDNING
OVFAVTALEKLPv'
avg.pl
10951GRUPPELIVFORSIKRING
AVG.PL
10952T—YRKESSK/\DE/I-RITIDS
FORSIKRING
AVG.Pl.
10991ARBEIDSGIVERAVGIFT
11001KONTORUTGIFTER
11152KOMMUNALBEVERINING
11220GAVERTILANSATIE
11231HOTELLOG OPPHOLDSUTGIFTER,
IKKEOPPG.P
11299 ANDREUTGIFTER
11301TELEFON
11307ELEKTRUNISKE
TRANSAKSJONSKOSTNADER
11309BANKOMKUSTNXNGER/PORTO
11401ANNONSEUTGIFTER
11501KURS/KONF
INKLREISE/OPPH
IKKEOPFGPL
11601REISE-KOSTGUDTGJ
- OPPGAVEPL/AVGFRITT
11602RElSE—KOSTGODl’GJ
f OPPGAVEPL/AVGPL
11650TELEFONGODTGJ.
AVGPL.
11731REISEUTGIFFER
»IKKEOPPGPL
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MERFORBRUK
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Omløpsmidler
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FAKTURERING KOMMUNEREVISJONEN
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SUM EIENDELER

0,00

1 114 415,08

0,00
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0,00

145 807,00

0,00

968 608,08

0,00

677 416,44

0,00

291 191,54

713 150,00

1 747 538,08

EGENKAPITAL OG GJELD

150 258,30

Egenkapital
Herav:
Regnskapsmessig merforbruk

412446,34

«562 891,70
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25900114

MERFORBRUK 7.014
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MERFORBRUK 2017
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Kapitalkonto
25990001
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KAPITALKONTO

gjeld

Herav:
Annen kortsikLig gjeld
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633 123,00

713 150,00

633 123,00

552 891,70

1 335 091,74

562 891,70

1335 091,74
210 907,00
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0,00
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SKYLDiG /\RB GiV AVG
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0,00
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0,00
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OPPGJØRSKONTO MVA 11,2
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MELLOMREGNING
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MELLOMREGNING MØRE OG ROMSDAL REVISJ
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MOLDE KOMMUNE

391 971,70

0,00
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KOMMUNEREVISJONEN

Kommunerevisjonsdistrikt nr.3 i Møre og Romsdal IKS

Til styret i
Kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal

UAVIIENGIG REVISORS BERETNING
Uttalelse om revisjonen

av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for Kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal interkommunalt samarbeid
som viser et regnskapsmessig merforbruk på kr 342 215,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember
2017 og driftsregnskap for regnskapsåret avsluttet pr denne datoen.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet i det alt vesentlige avgitt i samsvar med lov og forskrifter
og gir en dekkende fremstilling av samarbeidets finansielle stilling per 31. desember 2017, og av resultatet for
regnskapsåret avsluttet per denne datoeni samsvar med kommuneloven med tilhørende
regnskapsbesteinmolseri forskrifi om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper
og god kommunal regnskapsskikk i Norge.
Grunnlagfbr konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av
samarbeidet slik det kreves i lov og forskrifi, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med
disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonshevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag
for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig infomtasjon består av informasjon i samarbeidets
årsmelding, men inkluderer ikke årsregnskapet og årsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av
årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det fomiål å
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og særregriskapet, kunnskap
vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig
fcilinfonnasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig
feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Postadresse:

Besøksadresse:

Telefon:

Bankkonto:

Poslboks7734,Spjelkavik

Lersladvegen
545,4 etg.

70 1721 so

6540os 00465

Epost:

Telefaks:

Foretaksregisteret:

kornrev3@komrev3 no

70 17 21 51

NO 97] 562 S87

6022 Ålesund
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Styrets og claglilgleders"arisvai-for äirrrtfgns/ccruer
Styret og (laglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i sarnsvai' med lov og forskrifter, herunder
for at det gir en tlekkcnde fremstilling i sanisvar med kommuneloven

med tilhørende regnskapsbesteinmelser

i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for iiiteikonnnunale selskaper og godlcmmnunal
regnskapsskikk iNorge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å
'dinne ttiitrbeinieet årsregnskap som ikke inneholder vesentlig teilintriritriasjori,verken sum fmige av
tnisliglieter eller rnilsikteclefeil.

Rev/Ivoryoppgaver og plikter ved revisjonen av å/firregns/tapel
Vârt inål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som lielliet ikke innclxolder
vesentlig teiliiiforinasjoii, verker. sein li-slgeav inisllgheiter eller ntilsiktede Feil, og å avgi en 1-efigjo-A3.
beretning som inneholder vår konklusjon. Betryggeiide sikkerhet er en hey grad av sikkerhet men ingen
garanti for at en revisjon tilført i sanisvar med lov, forskrift og god koininunal revisjonsskiltk íNorge,
I1e1‘Lm(lerISA~cnc,
alltid vil etvtlekkevesentlig feilinformasjon som eksisterer. lfeílinfornnasjon kan oppstå
som følge av misligheter eller ntilsiktede feil. Feilinformasjoii blir vurdert som vesentlig dersom den
enkeltvis eller samlet rneclrimelighet 'kan forventes å jiàvirlceølcoitoiiiisltebeslutninger' som brukerne foretar
hascrl på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
rvwvt/.nkrlflho/revisjonsberetningcr

Uttalclse om øvrige lovmessige krav
K0/1/c/zr.5'j"w7
om c°zI1s'[7er(alm'21gen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet
om årsregnskapet

som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene

er konsistente med årsregnskapet

i årsberetningen

og i samsvar med lov og forskrifter.

[Conlclzisjjon
am /'egi¢'lreri/zgog dolmmen/tI5jaI7
Basert på vàr revisjon av årsregnskapet

som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger

vi har funnet

nødvendig i lienliold til iriternasjonal standard Forattestasjoiisoppdrae (ISAE) 3000 <<Attcstasj0ns0p',)d1'ag
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av liistorisk linansiell informasjon» mener vi at lerlclseii
tiar oppfylt sin plikt til åselge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokun1en1HS_i0n
av Sanizirbeiclcts
'regnskapsopplysixiiigei'i sanisvar med lov og go i bokfoiii .gsskiklti Norge.

Ålesund20. april 20l8
/

//
iv,

, ./7' /7
Q /,

-Knnt G. Aln s/
registrert revisor

i

KOMREV3IKSEI

KOMMUNEREVISJONEN

Kommunerevisjonstlistrikt nr 3 i More tag Romsdal IKS

'fil styret i

Komnmnerevisjonsdistrild 2 i Møre og Romsdal

REVISJONSBERETNING

FOR AVVIKLINGSOPPGJGR

Vi har revidert avviklingsoppgjøret

PR. 04.04.2018

pr. 04.04.20] 8 for Kommunerevisjonsdistrikt

2 i Møre og Ronisdal

interkotntnttttalt samarbeid, som viser disponeiingett av selskapets inidler på avviklingstidspuiilctet.
Avviklingsoppgøret

er avgitt av selskapets avviklingsstyre.

Avvildingsstyrets ansvar for avviklingsoppgjørct
Avviklingsstyret er ansvarlig for utarbeidelsen av avvik lingsoppgjøreti samsvar med gjeldende lover og
forskrifter, og for slik internkontroll som ledelsen finner ttødveiidig for å muli ggjøre tttarbeidelseii av et

avviklingsoppgiøt' som ikke intieholrlet'vesentlig feilinformasjon, verken som følge av iiiisliglieter eller feil.
Revisors oppgaver

og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykke for en tnenjng om avviklingsoppgjøret på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god konimunal revisjonsskikk

l

i Norge, herunder

IttterrtatiortztlStandards onAuditing. Disse standardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og
gjeruiotnførei*revisjonen for åoppnå betryggende sikkerhet for at avviklingsopp gjøret ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon.
En revisjon irmebærer'utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i
avviklingsoppgjoret. De valgte ltandlingerte avhenger av revisors skjønn., lieruiidet' vurdelingen av risikoene
for at avviklingsoppgjøret itnieholder ves erttlig feilinformasjon, enten det skyldes tnisligheter eller feil. Ved
en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne lcotitrollcn som er relevant for avviklingsstyrets

utarbeeidelse av et avviklingsoppgør som er i samsvar med lov og forsktiñ. Formålet er åutforme
revisjonshatidliiiger

som er ltenbsiktstiiessig

etter omstendighetene,

men ildce for å gi umykk for en tnenitig

om effektiviteten om selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte
regnskapsprinsippene

er liensildsiiiessige,

saint en vurdering av den samlede taresentasjonen av

avviklingsoppgjøret.

Eter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusj on.

i
t

Konklusjon
Etter vår tneititig er avviklingsoppgjnret

tt

for Kommunerevisjonsdistrikt

2 i Møre og Romsdal

i det alt

vesentlig tttarbeitiot og fastsatt i samsvar med gjeldende lover og regler.

Ålesu/nd20. a 1112/O18I

watt/j
K ulG.Al11es
registrert revisor
Postadresse:
Postboks7734,
Spjelkavik

Besøksadresse:
Letstttdvegen545, 4 etg.

Tclcfon:
70 17Zl 50

Bankkonto:
S54005 00465

607.2 Ålesund

Epost:
knmn:v3@kmm‘cv3,m\

Telcffllts:
70 l7 2l il

Fnretaksrcgistcrel:
NO 971 562 587

Sty ret
for Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal

MØTEPROTOKOLL
1/18
25.4.2018
Kl. 09.30

Møte nr:
Møtedato:

Tid:
Møtested:
Suk nr:

Møterom

Møteleder:
Av styrets medlemmer
Fræna kommune:
Gjemnes kommune:

kl. 12:15
<<(`ralleriet>>.Molde rådhus

1/18 —8/ 18
Stig Holinstrøni
møtte:
Ingvar llals
Øyvind Gjøen

Trygve Grydeland

Molde kommune:
Rauma konnnuiie:
Vestnes kommune:
Forfall:
Aukra kornmune:
Eide kommune:
Nesset kommune:
Sunndal kommune:
Møtende vara:
Aukra kommune:
Eide koininune:

Lars Ramstad,

nestleder

Stig Holmstrøm, styreleder
Oddvar Hoksnes

Kåre Vevang
Ivar Trælvik

Trond M. H. Riise
Ole Rukvåg
Synmwe Egge
Jostein Øverâs
Odd-Helge Gravcm
Ingen
Jane Anita Aspen. daglig leder
Sveinung Tzilberg, rådgiver
Ingen

Nesset kommune:
Sunndal kommune:
Ikke møtt:
Fra sekretariatet:

Av øvrige møtte:

Protokollen

godkjennes

formelt

i neste styremøte

Styrelederen Stig llolnistroni ønsket velkomineii og ledet inotet.
Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:
UTV. SAKSNR.

TITTEL

ST 0]/18

GODKJENNING

AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE

ST 02/18

ÅRSMELDING

ST 03/18

ÅRSREGNSKAP

ST 04/'18

(r’)KON()MlR/\I’l’()R'I‘ PR 3l.3.2[)l8

ST 05/I8

RAMMER FOR LOKALE FORHANDLINGER

I3. DESEMBER 2017

FOR 2017
FOR 2017

2018
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ST O6/18

ST

07/18

ST O8/18

ST

01/18

Styrets

VIDERE ARBEID MED KONTROI .I,l_J']V/\[USSEKRE"l'/\RIA'I‘I~lT
Ull ER 1.1.2030

FOR ROMSD/\L

l{L;'l"l_]{A'['OG 0RIl:N'I'l3RINGER
EVEN'I'UEI.T

GODKJENNING

AV PROTOKOLL

FRA MØTE 13. DESEMBER

2017

vedtak

Protokollcn fra Styremøte 13. desernber 2017 godkjennes.
Disse velges til å underskrive twrotokollen sarrnneii med nwteleder:

1. Øyvind (ljøeii
2. Odd—lIe1geGravem

Styrets behandling
Det loreslås at Øyvind Gjøen og Odd-Helge Gravcm velges til åunderskrive protokollen
sammen med møteleder.
Styret liattet enstemmig
votereiide)

vedtak i samsvar med oniforent

forslag tia styrets inedleminer.

(9

Daglig leders innstilling:
Protokollen fra styremøtet I3. dcsember 2017 godkjennes.

Disse velges lil å underskrive protokollen sammen med tnøteleder:
I.

ST 02/I8
Styrets

ÅRSMELDING

FOR 2017

vedtak

Årsmelding for 2017
godkjennes.
Styrets behandling
Daglig lêdêf Svarte på spørsmål lia styremedlemmene.
Det fi‘emk0mikke forslag til endring i årsmeldingen.
Det ble bemerket at i vedlegget til saksframlegget som viser oversikt over behandlede saker i

2017,
så er sak 1 1/17
merket med «avsluttet» Det korrekte skal være «til videre opptblging».
Dette blir korrigert.
Styret 111116!
enstemmig vedtak i sainsvar med claglig leders innstilling (9 voterentle).
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ST 03/18

ÅRSREGNSKAP

FOR 2017

Styrets vedtak
Årsregnskap for 2017 for Kontrollutvalgssekretariatet

for Romsdal godkjennes.

Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 261 846,- avsettes til disposisjonsfond i samsvar med
vedtektene § 10.
Styrets behandling
Daglig leder svarte på spørsmål fi'a styremedlemmene til enkelte poster i regnskapet.
Det blir fra styrets side bemerket at selv om det ikke er noe mål å bygge opp et stort
disposisjonsfond, så gjør usikkerhet rundt fremtidig organisering at det kan være tjenli g at en

har en viss buffer. Styret vil ved behandling av budsjett for 2019 vurdere om det skal
budsjetteres med bruk av noe av disposisjonsfondet.
Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (9 voterende).

ST 04/I8

ØKONOMIRAPPORT

PR 31.3.2018

Styrets vedtak
Økonomirapport pr. 31.3.2018 tas til orientering.
Styrets behandling
Daglig leder orienterte kort om situasjonen.
Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling. (9 voterende).

ST 05/18

RAMMER FOR LOKALE

FORHANDLINGER

2018

Styrets vedtak

1) Det vises til vedtak i styresak 05/15 vedrørende prinsipp for lønnsforhandlinger for KU
Sekretariatet
Styret forutsetter at de samme prinsipp leges til grunn ved årets lønnsforhandlinger.
2) Som økonomisk ramme for lønnsfastsettelse, skal det tas utgangspunkt i sentral ramme for
årets oppgjør.
Styrets behandling
Styret oppfordret til at daglig leder, før forhandlingene starter, forsøker innhente oversikt over
lønnsnivå for noen flere sekretariat.
Det ble fra styreleder fremsatt følgende forslag til vedtak:
Side 3 av 6

1) Der 1/'I'.S‘L’.\'
lil we/I(rki .vlyrcstik05/I5 vcd/'raI‘endc
p/'in.s'z'pp_,/hr‘
lamtyfo/‘hand/Inge/'_/or[(USuki?/atria/cl.
Slyrel_/DI‘;///.s'e//1’/‘
at dc Szmzrneprinsipp leges Ii] g/'zinrr ifeti á/'e/.s 10Hiis/orka;Irl/ingen
u:
V

2) Sam akorzamixk rumme_f01'.fu.\'/.s'el/elxe
,s'/m/det lus' ulgringspiinkl i .sentral rciinmejiu' (fire/x
oppgjrør.
Styret fattet enstemmig vedtak' i samsvar med forslag fra styreleder. (9 voterende)
Daglig leders innstilling:
Ingen innstilling

ST 06/18

VIDERE ARBEID MED KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET
ETTER l.l.2020

FOR ROMSDAL

Styrets vedtak
Kontrollutvalgslederne i de konimtinerie som skal sammenslås, oppfordres til å folge opp sak
otn fremtidig sekretariatsordning for den nye kommunen.
Styrets behandling
Styret diskuterte hvordan dette kunne gjøres. Det oppfordres til at de utvalgslederrie som det
gielder, samsnakker. Sekretariatet kan hjelpe til med det formelle rundt klargjøring av sak til
ko1nn1unesty't'e/fellesnemd. men kan ikke delta i arbeidet med vurdering og formulering av
innstilling.
Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling. (9 vtoterende).

ST 07/I8

Styrets

REFERAT

OG ORIEVTERINCER

vedtak

l) Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
2) Styret ber om at det forberedes en sak til neste styremøte for vurdering av
sekretariatets medlemskap i NKRF.
Styret gir fullmakt til daglig leder, i samråd med styreleder. á utforme høringssvar til
veilederne fra NKRF og I7‘K'l'.
Styrcts

behandling

Referatsaker:
RS OI/I 8

Høring - Forslag til veileder for konlrollntvalgssekretariat,
tilsendt fra Norges
koinmtmerevisorforbtiiitl (NKRF) 20.3.2018 med liøringsfrist: 30.4. 2018.
Utvalget diskuterte om det skulle sendes inn et høringssvar.
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Nestleder Lars Ramstad. stilte spørsmål ved om det var naturlig at sekretariatet var
medlem i revisorenes medlemsforbtind, når sekretariat og kontrollutvalg skal fore
tilsyn med revisjonen. Utvalget diskuterte problemstillingen.
Det ble fremmet folgende forslag vedtak:
I ) Referul- uguriw1lcrings.sakcne rm‘ til orientering.
2) Sryret heroin u! detforheredes en sult lil neslc .st_w'e/rmtefor vurdering m'
sekrelariulc/5 Inedlenls/cup i NKRF.
3) Styrel gir./itllmukt til daglig leder, isamriid med .vl_yreletler.å zitfurme
/mrirtgssvm lil vcileclernefifrczNKRF og FKT
Høringsutkast - Veileder "l-lva kan kontrollutvalget forvente av oppgaveutførelse
og kompetanse fra sckrclariatct",
utsendt fra Fortun for kontroll og tilsyn (FKT)
4.4.20l8 med lmringsfrisl l6.5.2018.
Utvalget diskuterte om det skulle sendes inn et høringssvar.

RS 02/18

Orienteringssaker:
Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med forslag fra styreleder. (9 voterende)
Daglig leders innstilling:
Reterat- og orienteringssakene tas til orientering.

ST 08/18

EVENTUELT

Under Eventuelt ble følgende tema tatt opp:
0

Statusrapport fra sekretariatet
O Tidspunkt for utbetaling av styrehonorar
Styret ønsker at styrehonorar utbetales en gang i året.
O

Framleieavtale husleie
Daglig leder informerer om til inngått framleieavtale med Molde Eiendom KF
for lokalene i Hamnegt.

35. Avtale til 15.1 1.2021, med mulighet

for 1 års

oppsigelse ved organisatoriske endringer.
O

Status for saks- og arkivsysteni

Forsinket leveranse av Elements. Tidsplancn er nå at alle ROR~1KT
kommunene skal få systemet til 17.9.2018. Sekretariatct vil kunne få
installasjon først etter dette. Det er risiko for ytterligere forsinkelser.
O

Hva betyr innføring av GDPR for sekretariatet? Eget pcrsonvemombud?
Daglig leder infomierte om kontakt med FKT og leder av

informasjonssikkerltetsgruppa i ROR-IKT.
O

Opplæringsdag for kontrollutvalgsmedlemmer? Innspill til tema, tidspunkt?
Styret konkluderte med at de ønsker å få til en tipplæringsdag i uke 45 (5.9.11.2018)

lnnspill til tema ble diskutert,

gjeme llere tema cr ønskelig.

Noen stikkord som kom frem i diskusjonen:
I Ilabilitet

I

Etikk
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'

IIVm‘dz111j()bbC
med kompliserte «gamle» saken' som
kontrollutvalget lår henxfendclscl' om?

'
Delegasjonsreglernent
Daglig leder lår ansvar for å sette sammcn et program

-

i samréd med styreleder.

Erfaringsutveksling
Styreinedlcmincrrc ritvekslet erthring omkring problemstillinger og sakcr som er
aktuelle i kontrullutvzrlgene.

Lars Rainstzid
nestleder'

Sti g Holmstrøm
leder

Øyvind (ljøen

T1‘_VgvC
(lrydeland

Ingvar Hals
styremedlem

Styrcmedl em

styfremedleni

Ole Rakvzig
vara m ed Iem

Odd-Helge (lruvein

Synmwc Eggs
vzlramedlem

J oslein (lverâs
varamcdlcm

varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær'
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KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET

FOR ROMSDAL

for Aukra, l_-`ide_
Fræna, Gjernnes, Molde, Næset, Rnnnur, Sunndalog Vestnes kommune.

ÅRSMELDING FOR 2017
1.

INNLEDNING

Kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, Sunndalog Vestnes inngikk

31.desember 2004 Samarbeidsavtale om interkommunal sekretærfunksjon

for

kontrollntvalgene.

Fra 2013 ble Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal opprettet som et interkommunalt
samarbeid

§ 27 med status som eget rettssubjekt

(IS) etter kommunelovens

og med eget

styre. Det nye sekretariatet ble opprettet med virkningfra 28. august 2013 og er registrert i
Enhetsregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 912 503 771.

2.

STYRETS

SAMMENSETNING

Styremedlem

Stig llolinstrøm
Lars Rnmstnd
Oddvar lloksncs
Kåre Vevaiig
Ingvar' llals
ØyvindGjøen
l_varHcnningJ‘ra:lvik
TrondM. Hansen Riise
Trygve Grydeland

Funksjon

Personlige

Kommune

leder
nestleder
medlem
medlem
medlem
medlem
medlcm
medlem
medlem

varamedlemmer
Gro Ødegård
Eirik Jenssen
Ole Rakvàg
Synnøve Egge
Lisbeth Valle
Kristine Måløy
Jostein Øvenis
Odd Helge Gravem
Ann Monica Haugland

Vestnes
Rauma
Aukra
Eide
Fræna
Gjemnes
Nesset
Sunndal
Molde

_

2.1 Styrets oppgaver
Styrets oppgaver fremgår av vedtektene §§ 5 og 6:
§ 5 Organisering av samarbeidet
Styret er samarbeidets øverste organ. Styret har arbeidsgiveransvar
Samarbeidet ledes av daglig leder.

og ansetter daglig leder.

Hvert kommunestyre velger ett styremedlem med personlig varamedlem. Styret velges for 4
år. Valgene følger kommunevalgpefioden. Styret velger' selv leder og nestleder.
§ 6 Styrets møter
Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter' vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i
styret skal hver stemme telle likt. Ved stcmmelikhet er møteleders stemmegivning
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avgjmende, Styret er beslutningsdylttig

tiår mer enn lialvpartett av kontmunene er

representert.

Innkalling til styremøte skal skje skriftlig til hvert medlem minst 7 (lager før møtellfll0. Styrcts
medlemmcr kan møte med faglig bistand (med talerett). Styrets leder stirger for at det blir fart

protokoll fra Styremøtene. Protokollen underskrives av styrets inedleintner. Utskrift av
protokollen skal sendes styret og kontmunene.
Styret har myndigheten til å ansette og si opp sekretariatets personell samt zivgjørc
personalgakor som angår daglig leder. Styret skal vedta budsjettfrantlegg, regnskap Og
årsmelding, som skal avlegges, fastsettes og sendes kommunene. Styret har ikke myndighet til
å ta opp lån eller forplikte deltakerne på lignende titåte.

3.

SEKR ETARIAT

3.1 Bemanning og arbeidsfordeling

12017 er seltretærfttnksjonett for kontrollutvalgene ivaretatt av rådgiver Sveinung Tfllbfifgog
daglig leder .latte Anita Aspen, begge i lOO % stilling.

Sveinung Talberg har i 2017 ivaretatt sekretærfunksjonen for kontrollutvalgene i Eide, Fræna,
Nesset og Strnncial. Jane Anita Aspen har ivaretatt sekrctrerftinksjonett for ltontroiltttvalgerte i
Aukra, Gjemnes, Molde, Rauma, Vestnes og styret for Kontrollutval gssckrettiriatet for Romsdal.
3.2 Sckretariatets

oppgaver'

«Kommunestyreteller fylkestingetskal sørge for at lcontrollutvalgethar seltretarialSlJiSlflHCl
som til enhver tid tilfredsstiller utvalgets behov.
Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig lllredet og
at utvalgets vedtak blir iverksatt». jf. Forskrift om kontrollutvalg i kontinuitet' og
fylkeskommuner § 20 l. og 2. ledd.

«Den som utfører sekretariatsfunksjoit for lcontrollutvalget er direkte underordnet

jf. Forskriftom
kontrollutvalgetog skal lblge de retningslinjerog pålegg som utvalgetgir>>,
kontrollutvalg i kommuncr og fylkeskommuner

§ 20 4. ledd.

Sekretariatets vedtekter § 4 Formål sier følgende:

har som formål å utvikleog utføre tjenester knyttet til
«Kontrollutvalgssekretariatet
saksforbcrcdelse, utredning og oppfølging av saker til kontrollutvalgene, samt andre tjenester
som naturlig faller' sammen med dette»

Det er utviklet rutincl‘for innkalling,sakspapirerogoppfølgingav tnotene i
kontrollutvalgotie. l dette arbeidet inngår' innhenting av inlormasjon fra kotmnuiietl,
revisjonen og andre, skriving av saksframlegg med forslag til vedtak og kvalitetssikring av
Og
hver sak. Sekretariatet har ansvaret for at trtvalgcites vedtak blir formidlet til rette il1Sial1S
for at vedtakene blir fulgt opp.

3.3 Arbeidsmiljø
Sekretariatet hadde i lang tid en alt for stor arbeidshelastning. Arbeidsbclastitingen har
normalisert seg etter at beinanitiitgeii i 2014 ble økt fra en til to ansatte i 100 % stilling.

Sykefraværet er lavt.
Sekretariatet har gjort avtale med Molde kommune om at sekretariatets ansatte skal få benytte
seg av Molde koinmunes vernetjeneste.
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3.4 Likestilling
Sekretariatet er' bemannet av en kvinne og en rnann.
Selskapets styr'e har ett rnecllerrr l`ra hver kornmune, valgt av kornrnrrrrestyret. Det er
kontrollutvalgslederne som er' valgt inn i styret. Det er ni menn i styret. Styremedlemmene har
personlig varamedlem, som er' korrtrolltrtvalgenes nestledere. Av disse er 5 kvinner og 4 menu.

Siden det var ønskelig at det er korrtrollutvalgets leder som sitter i styret, har en ikke klart å
oppfylle kravet i likestillingsloverrs

§ 13 d) Hm' ulvu/gar m' niedlenzrner. .r/ml hvert kjønn were

l‘L’[}I'é’.S'£.’l1Ic'I'/
Inez!Hum/_/i/-u.Ved valg av letter'og nestleder til korrtrollutvalgene i de respektive
kommunene, bør' begge kjønn være representert.
3.5 Etikk

Styre vedtok i mole 7.9.2016, sak I 1/16 Etiske retningslinjer for Kontrollutvalgssekretariatet for
Romsdal. Retningslinjene er gjeldende for' de ansatte og for styrets medlem-liner.
3.6 Kontorplassering

Sekretariatet leier lokaler' i liamrregata 35, 4. etg. i Molde sentrum via en frernleieavtale med
Molde Eiendom KF. Leieavtalen utløper' 15.11.2021.
3.7 Avtale med Molde kommune om kjøp av administrative tjenester til sekretariatet
Avtalen fra 2014 rncd Molde kommune om kjøp av administrative tjenester' ivaretar

sekretariatets behov for bistand til trtbetalirig av lønn og godtgjøring, regnskap, budsjett, IKT»
tjenester og noe korrtorrrrateriale. Avtalen er videreført i 2017.

4.

VIRKSOMHET

I 2017

4.1 Styret
Styret har i 2017 avholdt 3 møter; 4.mai, flksepternber' og 13. desernber og behandlet 21

protokollerte saker. I tillegg er det i 2017 behandlet 4 referatsakcr' og 2 Orienteringssaker.
Styremøtene blir også benyttet til crfaringsutveksling.

4.2 Muteaktivitet i utvalgene
Totalt ble det i 2017 avviklet 51 nrater i kontrollutvalgcne og behandlet 363 protokollerte
saker. I tillegg har' det i 2017 blitt lagt fram for kontrollrrtvalgerre 344 referatsaker og 222
orienteringssaker.
Aktiviteten i utvalgene har vært stor og det er stor' kompleksitet i sakene.

Antall nrøteri det enkelte utvalg i 2017 har variert fra 5 til 7 rnøter.
Antall protokollerte saker for det enkelte utvalg har variert rnellom 36 og 47 saker.
4.3 Kurs/konferanser'
Den årlige Korrtrollutvalgskorrferarisen
Gardermoen i februar samler mange av
Samtlige kontrollutvalg var representert
februar' 2017. De ansatte i sekretariatet

i regi av NKRF (Norges Komtnrrnerevisorforbund)
våre kontrollutvalgsrnedlemmer.
ved NKRF’s Kontrollutvalgskonteranse
l.-2.
var også deltakere på korrferarrsen.

på

Aukra, Eide, Fræna, Gjemncs, Molde, Nesset, Sunndal og Vestnes kontinuitet' er medlemmer
av Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT). Utvalgsmedlenrmer' fra Arrkra, Molde og Vestnes
var representert pâ FKT`s fagkonferanse og årsmøte i Tromsø 7.~8. juni 2017. Daglig leder'

var' også deltakere på fagkonferansen og årsmøtet.
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PåFK'l"s Sekretariatskonferanse

på Lillcstront 22. mars 2017, deltok de ansatte i

sekretariatet.
Sekretærfornmet

for Møre og Romsdnl og Sogn og Fjordane

var samlet til arbeidsmøte i

Ørsta 6.2.2017 og íLoen 23.-24.11.2017 (i forbindelse med NKRF`s tagsarnlitig for Møre og
Romsdal og Sogn og Fjordane). Dette er arbeids-/nettverksniøtei' for ansatte i sekretariatene i
Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.
Sekretariatet har også cleltatt på sekretær-samling for Vestlandet
5.—6_10.20I7.

og Trøndelag

i Loen,

Siden det bare er to ansatte i selo-etariatet så er disse konferansene og fagsamlingcnc veldig

viktig for fagutvikling og for å diskutere felles problemstillinger' med kollegaer' fra resten av
landet.
4.4 Økonomi
Regnskapet for 2017 viser et regnskapsmessig tnindrelorbrttk på kr 261 846,-. Mindreforbrukct skyldes i hovedsak lavere pensj onsutgifter og at titbetaling av styrehonorar kotmner
på neste år, grunnet at styremøte var avholdt etter frist for siste lønnstitbetaliiig.
Sekretariatets titgifter er i hovedsak lønnskostnader. Utover dette er kostnader til husleie og
kjøp av administrative tjenester fra Molde kommune og reise/kursutgifter de største

kostnadene.
lfordelitig av kostnader for 2017 til sekretariatstjenestet' for samarbeidskotnmunene er som
følger:
Kommune

Folketall

Fordeling

01.01.16
Aukra

glàide
Fræna
Gjemnes
Molde
Nesset
Rauma
Stinndal

Vestnes

i

13

3 518

2017
5,0

ññ, _ j 3 467
9 717
2 593
26 732

5,0
14,0
4,0
38,0?
_i

Budsjett

7 492
7 160

n 4,0
11,0
10,0

6 611
70 260

9,0
100,0

Sum inntekten'

118 750

118 750
332 500
95 OQQW
M WÆZ 500
95 000
261 250
237 500

213 750
2 375 000
2 375 000

1 følge vedtektene § 2 skal 100 % av utgiftene fordeles etter folketall pr. Ljanuar foregående
år.
4.5 Revisjon

KPMG er revisor for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.
4.6 Administrative utfordringer
Sekretariatet benytter egne maler i Word til saksbehandling og korrespondanse. Dokumentene
lagres elektronisk på eget område. I tillegg lagres også alle utvalgenes møtedolcttinentei' og
protokoller i papirutgave.

Sekretariatet har sett det som et nødvendig verktøy å få på plass et elektronisk saks- og
arkivsystem. Dette er en prosess som tidligere og nåværende styre har vært involvert i.
l styremøte 4.9.20l7, sak 1 1/17, ble det fattet følgende vedtak:
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Konfrallulvalgssek7'e1ar'iarerfo:'Romsdnl går til iimlgrijøav saks- og ar/rivsyslelnel
Elements, gjennom en fialles uvlule ímigåtf av R OR-lKT.

Avlolens lengde vurcieresforKan/I'01/urva/gsse/rI'eIcI1"inletforRoinsdols [Male med
Molde lmmmune.
lrnøte 13.12.2017 holdt prosjektleder Geir' Ståle 'ferrtjord f1'a ROR-IKT, en grundig
orientering til styret om det elektroniske saks- og arkivsystemet som kontmunenc som inngår' i

ROR-IKT har gått til irmkjøp av. Avtalen åpner også for etablering av andre arkivskapere som
er knyttet til disse kommunene (KF, IKS, AS og stiftelser).
l)et cr lagt opp til at Koritrollrrtvalgssekretariatct

for' Romsdal inngår en avtale med Molde

kommune om konfigurasjon og oppsett av separat løsning med egne dokumentmaler, samt
brukerstøtte for' arkiv og systemadrninistr'asjon.

En tar' sikte på at sekretariatet kan inngå en slik avtale og ta i bruk systemet i løpet av 2018
Kontrollutvalgssekretariatet for' Romsdal er underlagt arkivloven på linje med andre offentlige
organer og har også journal- og arkivansvar for' kontrollutvalgenc.

Styret vedtok i styremøte

7.9.2016 sak 12/16 Arkivplan for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. lnntil vi får på
plass et elektronisk saks- og arkivsystcrn, har sekretariatet et papir-basert arkiv.
Kontrollutvalgenes

tnøtedokrrrnenter og protokoller oversendes den enkelte kommune for at

disse skal være tilgjengelig for kommunens innbyggere. Sekretariatet har hatt dialog med
lcornrnunerieom å legge kontrollutvalgets rnøteinnltallirtger'og protokoller godt synlig ute på
kommunens hjemmeside.
Sekretariatet har i 2017 tatt i bruk en egen ltjernmeside www.kontrollutvalgrornsdalno

Pâ siden er' det informasjon om sekretariatet og korttrollutvalgene. Det er en fane fot' hvert
utvalg, der en finner møteinnkalling, protokoller, fowaltningsrevisjonsrapporter' og annen
relevant informasjon.

4.7 Fortsatt drift
Resultatet fra ltornmunesantmenslåirtgsprosessene

vil også få konsekvenser for sekretariatets

arbeid. Dette et' en problemstilling det vil være nødvendig å arbeide med de neste årene.
Forøvrig vurderes det at Kontro1lutvalgssekretariatet

for Romsdal er solid og fremdeles godt i

stand til å levere sekrctariatstjenester' til kontrollutvalgene.
5.

SAMMEN DRAG

2017 har vaert et normalt driftsår' for sekretariatet. Aktiviteten i korrtrollutvalgene har' også i år'
vaert høy og kompleksiteten

i sakene øker, noe som medfører' tilsvarende stor aktivitet for

sekretariatet, Det er stadig større fokus på kontrollutvalgenes rolle og oppgaver, noe som igjen
krever' at sekretariatet har' de nødvendige ressurser' tilgjengelig. Et velfungerende sekretariat er
en forutsetning fot' at kontrollutvalgene skal kunne utføre sine tilsyns- og kontrollfiirrksjorter
på en god måte. Sekretariatet bruker aktivt nettverk med andre sekretariat, og detjobbes med
å få til en felles metodikk og system fot' korttrollaktiviteter' i kontrollutvalgene.

Det er' en kjensgjerning at komrnunesamtttertslåirrgcr'også vil ha konsekvenser for'
sekretariatet. Dette er noe som må avklares, frem til kommunesamtnenslåingerte skal trå i
krafl 1.1.2020.
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Saksframlegg
Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

PS21/18

kontrollutvalget

13.6.2018

MOLDE KOMMUNE.
Sekretariatets

ØKONOMIRAPPORT

1. TERTIAL 2018

innstilling

Kontrollutvalget tar vakonotnirappttrtfor 1. tertial 2018, sammen med administrasjonens
muntlige redegjørelse til orientering.
Saksopplysninger

Med hjemmel i kommuneloven § 46 nr. 8. har Kommunaldepartementet gitt Forskrift om
årsbudsjett

for kommuner.

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 administrasjonssjefen tinner rimelig grunn til ä anta at det kan oppstå
ttevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett. skal det i rapportene til
kommunestyret foreslås nødvendige tiltak. Rapporteringen skal minimum skje to ganger pr.
arjf. merknad til paragraf 10.

I § I l 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 lblger:
0 Økonomi og finansrapport for Molde kommune pr. 1. tertial 2018 - saksframlegg til
drift- og forvaltningstttvalget. formannskap og kommunestyret m/vedlegg.
VURDERING
Rådmannen skriver at den foreli 'gende rapporteringen per april viser at Molde kommune går

mot balanse for 2018. Prognosen legger til grunn at avsetninger til disposisjonsfond blir
redusert med 31.9 mill. til 9.0 mill. kroner i 2018. I dette ligger til grunn avsetningen av
regnskapsmessig mindreforbruk fra 2017. og som ble vedtatt av kommunestyret 24. mai.
Tjenesteproduksjonen melder et forventet merforbruk på 30,6 mill. kroner. Dette er en
forverring på 15.7 mill. kroner siden februar.
Innenfor tjcnesteproduksjon er det tiltak funksjonshemmede som har de største økonomiske

Ltttbrdringene.Enheten melder en årsprognose på 12.0 mill. kroner. Det er nå levert en rapport
etter ekstern gjennomgang av enhetens drift. Denne synligjør potensiale for innsparing. Det er

en forventning om at den økonomiske situasjonen vil bedre seg. skriver rådmannen.
Skoleomradet

inkludert Molde vokserropplæriirgssenter

rnelder en rnerprognose

jpà 3.3 mill.

kroner og barnehageområdet 3.4 mill. kroner. Btirneverntjeruesten 3.0 mill kroner, det samme
gjrar Sosialtjenesten Nav Molde. Ressurstjenesten melder årsprogritrse på 2.3 mill. kroner og
pleie- og ornsorgsoriiradet melder en årsprognose samlet merforbruk på 5,5 mill. kroner.
Prognose for tilskudd til ressurskrevende tjenester viser en inntektsreduksjon på 2,3 mill.
kroner. l rårdmanrieris tertialrapport meldes det ikke prognose for avvik i skatteinntekter
inklusiv inntektsutjevning eller statlige rammetwertoringer. Forventet utvikling i disse
inntektene vil bli tnntalt i budsjettrevisjonen. Denne var ikke klar før utsending av saker til
kontrollutvalget.

Forventet

økning i avkastning

på ekstern forvaltning

gir en prognose

på L0

mill. kroner høyere enn budsjett. Det endres ikke prognose for pensjonskostriader. men det
blir synliggjort at det ligger en niulighet for en merutgift.

Rådmannen skriver at størrelsen på den negative arspmgiicrserier av en slik karakter at
rådmannen ser seg nødt til å be om ytterliggere innsparingstiltak fra enheter og avdelinger.
Vedlagt tertialrapporteri ligger også finansrapport for Molde kommune per 1. tertial 2018. I
rapporten fremkommer det at finans- og gjeldstorvaltningen i perioden har vært utført i
lienliold til kornmunens gjeldende linansreglemerrt. Dette reglementet vil bli revidert med det
første og forlagt kommunestyfret som sak.

Sekretariatet er ikke kjent med at det er leil eller mangler ved den fremlagte tertialrapporten.

.lane Anita Aspen
daglig leder

Arkiv:

Molde kommune
Rådmannen

Saksmappe:

2018/900-0

Saksbehandler:

Nils Ingar Hovde

Drøpping
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Saksframlegg

Økonomi
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for Molde kommune

Utvalgssaksnr

Utvalg

42/18

Drift-og forvaltningsutvalget

per 1. tertial 2018
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Molde kommunestyre

Rådmannens

forslag til innstilling

Økonomi og finansrapport

vedtak

for Molde kommune

per 1. tertial tas til orientering.

Saksopplysninger
Vedlagt oversendes Økonomirapport per 1. tertial 2018 for Molde kommune.
Rapporten består av saksframlegg og tre vedlegg. Vedlegg 1 viser totalt driftsresultat for
Molde kommune spesifisert per avdeling og enhet per 30. april 2018. Vedlegg 2 viser
spesifikasjon av frie inntekter og finansieringsutgifter og vedlegg tre er finansrapport per
30. april.
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 2018

Tjenesteproduksjonen melder et forventet merforbruk pa 30,6 mill. kroner. Det er en
forverring pà 15,7 mill. kroner siden rapporteringen perfebruar.
For frie inntekter og finansieringsutgifter meldes det en mindreinntekt på 1,3 mill. kroner.
Det er ennå tidlig i àret, men enkelte endringer legges allikevel inn. Ved forrige rapportering
ble det meldt balanse for disse postene.
Samlet gir dette en årsprognose som viser et samlet merforbruk pà 31,9 mill. kroner. Dette
er en forverring på 17,1 mill. kroner siden rapporteringen per februar.

Det er budsjettert opprinnelig med en avsetning til disposisjonsfond pà 18,1 mill. kroneri
2018. Videre ble mindreforbruk

fra 2017, på 22,8 mill. kroner, vedtatt avsatt til

disposisjonsfond i k-sak 19/18 (årsrapport 2017). Selv om denne avsetningen ble vedtatt
etter april, er den tatt med her for à gi en oppdatert oversikt. Samlet avsetning til
disposisjonsfond i 2018 er da på 40,9 mill. kroner.
Etter regnskapsreglene skal et eventuelt merforbruk i 2018 reduseres med tilhørende
strykninger av avsetning til disposisjonsfond. Det betyr at samlet àrsprognose blir balanse i
denne rapporten, men at avsetning til disposisjonsfond er redusert med 31,9 mill. kroneri
forhold til budsjett

ned til 9,0 mill. kroner.

Dersom resultatet blir som prognosen i denne økonomirapporten,
disposisjonsfond

vil avsetning til

bli som følger i 2018:

Utvikling disposisjonsfond 2018

Tall i hele tusen

18063

Budsjett 2018
Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk 2017

22 837

Strykninger årsregnskap 2018 (prognose)

-31 907

Avsetning til disposisjonsfond i 2018 (prognose)

8 993

Periodisert merforbruk i tjenesteproduksjonen er per 30. april pá 16,4 mill. kroner. Det er en
økning på 11,8 mill. kroner siden rapporten perfebruar. Totalt viser regnskapet et
periodisert merforbruk per 30. april pá 23,5 mill. kroner. Inkludert i dette er et negativt
periodiseringsavvik i kommunens frie inntekter og finansieringsutgifter på 7,2 mill. kroner.
Dette er en forbedring på 19,9 mill. kroner siden rapporteringen per februar.

Økonomirapportering

på avdelinger og enheter

Det er presisert at enhetslederne og avdelihgssjefene skal besvare følgende fem spørsmål
i forbindelse med rapporteringen:
1. Forklar av avvik mellom periodisert regnskap og periodisert budsjett.
2. Hvilke tiltak er gjennomført eller vurderes gjennomført for

3.

-

å kunne øke omfang av tjenesten

o

øke kvaliteten pà tjenesten

-

à komme pà den budsjetterte rammen

Hva vil de enkelte tiltak frigjøre

av økonomiske

ressurser,

og hva vil disse bli

benyttet til?
4. Beskriv konsekvensene for tjenesten av de tiltak som er, eller vil bli gjennomført.
5. Forklaring av àrsprognosen.

Rådmannen

Fcbluar

2 313

3

X

l 215

34 4 %

14 468

-

April

4 460

5 304

844

I531 %

I4 468

800

Periodisert avvik
Avdelingen har et mindreforbruk pà 843 590 kroner per 1. tertial.

Det skyldes i hovedsak fire forhold:

1. Vakant stilling bidrar til 0,34 mill. kroner i mindreforbruk.
2. Salg av tjenestertil nye Molde kommune bidrar til et mindreforbruk pà 0,36 mill.
kroner pà omrâdet kommunikasjon.
3. Kommuneadvokaten har noe lavere inntekter enn budsjettert hittil i àr, og har per 1.
tertial et merforbruk pà 0,16 mill. kroner. Herforventes balanse innen utgangen av
àret.
4. Nye Molde kommune har sà langt et mindreforbruk på 0,28 mill. kroner etter fire
måneder. Beløpet utlignes ved årets slutt.

Tiltak
Frigjorte

ressurser

Konsekvens

av tiltak

Årsprognose
Enheten melder et mindreforbruk på 0,8 mill. kroner som àrsprognose. Vakansen forventes
à bli videreført ut àret. Det samme gjelder omfanget på salg av tjenester til nye Molde
kommune.
For delvis à kompensere for merarbeidet dette innebærer, blir det kjøpt tjenester fra øvrige

stabsavdelinger andre halvår.
Plan- og utviklingsavdelingen
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Periodisert avvik
Avdelingen har et mindreforbruk på 1 308 312 kroner per 1. tertial.
Korrigert for periodiseringsjusteringer er mindreforbruket 1,0 mill. kroner_ Hovedårsaken til
mindreforbruket er tre ledige stillinger, der den ene er besatt fra 1. mai 2018, samt større
sykelønnsrefusjon enn budsjettert.

Tiltak
Det jobbes kontinuerlig med rutinene for à øke kvalitet og effektivitet. Ett spesielt prosjekt
vil være à se nærmere på rutinene for behandling av reguleringsplaner fra den første
henvendelsen til endelig produkt. Ellers deltar avdelingen i flere prosjekter der den mà
dekke rundt 50 pst. av utgiftene med egeninnsats/egne midler. Ledige stillinger fører til
ekstra stort press pà avdelingen der streng prioritering av oppgaver er nødvendig. Det er
som vanlig god prioritering av utgiftene.
Frigjorte ressurser
Det erfor tidlig à si noe konkret om de økonomiske effektene av tiltakene som er skissert.

Konsekvens av tiltak
Avdelingen mener at en gjennomgang av rutinene vil høyne kvaliteten og servicen overfor
de som etterspør våre tjenester.

Årsprognose
Avdelingen melder et mindreforbruk pà 0,6 mill. kroner som àrsprognose.

'J

Avdelingen får nå flere medarbeidere, slik at det nærmer seg fulltallig bemanning. Videre
må avdelingen sørge for egenfinansiering av prosjektene som den har fatt midler til, og
som vanlig er det stor usikkerhet til inntekter fra eksterne tjenester som er budsjettert.

Driftsavdelingen

Februar

l 80]

l 883

84

4.45 ‘Va

lt] 377

r\]]n'l

J (I70

3 769

‘)9

2,63 "År

10 377

Periodisert avvik
Avdelingen har et mindreforbruk pà 99 297 kroner per 1. tertial.
Avviket skyldes hovedsakelig tilskudd fra staten til SLT-koordinator.

Tiltak
Det arbeides kontinuerlig med å øke effektiviteten i avdelingen. Kontor for tildeling og
koordinering arbeider for økt oversikt og kontroll over tjenesteytingen og mer effektiv
kommunikasjon og dokumentasjon med helseforetaket og utførende enhetene gjennom økt
utnyttelse av informasjonen som ligger i de digitale systemene.
Frigjorte ressurser
Tiltakene kan frigjøre ressurser til à yte bedre og mer tjenester. Bedre oversikt og kontroll
fører til bedre kunnskap om ressursutnyttelsen i enhetene.
Det øker sikkerheten om at den enkelte får tjenester i tråd med behovet. Det fordrer at
tjenestene dokumenterer godt i de digitale systemene, noe det arbeides med à fà utvikle og

forbedre.
Konsekvens av tiltak
Bedre utnyttelse av ressursene.

Årsprognose
Avdelingen melder balanse som årsprognose.

Personal- og organisasjonsavdelingen

Fclumr

lfi 762

I6 739

April

31 5‘)?!

30 735

-(H4 %
-1463

-2,!!! %

(:2 86]

Periodisert avvik
Avdelingen har et merforbruk på 862 988 kroner per 1. tertial.
Merforbruket skyldes i hovedsak avvik pà grunn av periodisering.

Tiltak
'l) Det planlegges ny sentralbordløsning og Chatbot for å øke kvaliteten på
førstelinjetjenesten.

2) SvarUt (elektronisk forsendelse av post) er tatt i bruk av barnevern og helsestasjon
og utrulling til flere fagomràderfølger. Med nytt sak-arkivsystem skal SvarUt tas i
bruk på alle enheter i Molde kommune. Altinn brukes i større grad eksternt og
internt og ordningen vil pà sikt gi bedre og sikrere saksgang.
3) Delprosjekt valg 2019 i nye Molde kommune.
4) Opprydding i særaldersgrenser.

5) Seniorordning er under revidering og skal sluttbehandles i administrasjonsutvalgetí

juni.
6) Nye rutiner for inn- og utmelding av ansatte gir bedre og mere effektive løsninger.
7) NED med sykefravær-prosjektet gir lavere fravær i organisasjonen.
8) Det arbeides kontinuerlig med flere digitaliseringsprosjekter og Lean-prosjekter for
hele organisasjonen. Avdelingen har frigjort ressurser til ansettelse av
digitaliseringsrádgiver fra 'l. februar 2018.
9) I gang med forprosjekt (undersøkelse) og søkt forskningsràdet om midler til
hovedprosjekt om gevinstrealisering i Forkommune-programmet
10)Kompetanseutvikling: Mini-LAP 3, LAP 2.2, kompetansefrokost
Frigjorte ressurser
1) Tiltaket er under utredning, men frigjorte ressurser vil brukes til arbeidet med
portalprosjektet samt annet forbedringsarbeid.
2) Tiltaket vil redusere portoutgifter og relaterte utgifter her inkludert lønnsutgifter.
Tiltaket har snart gevinst analysere klar. Altinn gir noe merarbeid før ordningen er
«sømløs» og integrert i alle system.
3) Tiltaket er under utredning, men vil frigjøre ressurser i alle de tre kommunene.
4) Pensjonsutgiftene vil bli lavere, men det er ikke tallfestet ennå.
5) Det er ikke stipulert hva revidert seniorordning utgjør budsjettmessig.
6) Tiltaket frigir administrativ tid for enhetene og færre lisenser. Det er ikke tallfestet.
7) Tiltaket vrir innsats fra støtteprosesser til direkte tjenesteproduksjon.
8) Digitaliseringsgruppens arbeid pågår med henhold til tildeling av
digitaliseringsmidler og med påfølgende kvalitetsgevinster og økonomiske
gevinster. Det er ansatt ny digitaliseringsràdgiver knyttet til frigjorte midler.
9) Under utredning.
10)Under utredning.
Konsekvens av tiltak
1) Ny sentralbordløsning vil gi mye bedre søkemuligheter, enkelt à legge inn
voicemelding og bedre integrasjon mot Outlook. Chatbot vil forenkle digital dialog og
selvbetjening for våre tjenestemottakere 24/7.
2) Tiltaket vil føre til langt bedre og rimeligere dokumentflyt både internt og eksternt nàr
ordningen er blitt godt integrert i organisasjonen.
3) Tiltaket er under utredning.
4) Ved à flytte ansatte til riktig aldersgrense vil kommune ha kompetansen tilgjengelig i
flere år og pensjonsutgiflene vil bli lavere.
5) Nàr ordningen fungerer etter hensikten, kan konsekvensen være at ansatte står
lenger i jobb og kommunen kan nyttiggjøre seg denne kompetansen.
6) Forenkling og forbedring av rutinene vil medføre spart tid for enhetene som kan
brukes direkte i tjenestene.
7) Leder frigir tid til utviklings- og strategiarbeid, oppfølging av medarbeidere, bedre
økonomi,

økt tjenestekvalitet,

bedre arbeidsfellesskap,

bedre

rekruttering/omdømme.
8) Når tiltakene er integrert i driften vil digitaliseringsprosjektene gi bedre kvalitet i
tjenestene og en mer effektiv tjenesteproduksjon.
9) Nødvendig kompetanse om gevinstrealisering og drahjelp til å etablere helhetlig og
systematisk gevinstarbeid i organisasjonen
'lO)Evalueringer fra kompetanseutviklingstiltakene beskriver kvalitetsforbedring og
ressursefffektivisering i tjenestene.

Årsprognose
Avdelingen melder balanse som àrsprognose.
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Periodisert avvik
Avdelingen har et merforbruk på 806 513 kroner per 1. tertial.
Hovedforklaringen til periodeavviket er forsinket faktureringer til de andre kommunene som
inngår i vår felles skatteinnkrever. Reelt sett er det et merforbruk på knappe 0,1 mill. kroner
som skyldes økt overtid for å rekke regnskapsfristen 15. februar, samt avregning for 2017
for samarbeidet rundt felles skatteinnkrever og ROR-lnnkjøp.

Tiltak
Avdelingen vil redusere utgiftene der det er mulig for a dekke inn foreløpig merforbruk for
áret. Ulike driftsposter mà reduseres for à oppnå balanse for áret. Videre vil det bli brukt
ressurser fra avdelingen i arbeidet med nytt økonomi- og lønnssystem og e-handelsløsning
for den nye kommunen. Dette er et svært omfattende arbeid som má starte for fullt i 2018.
Frigjorte

ressurser

Reduserte utgifter vil gå med til å oppnå balanse for áret. Videre vil det bli brukt en god del
tid inn i arbeidet med à bygge opp økonomi- og lønnssystem for den nye kommunen.
Konsekvens av tiltak
Reduserte innkjøp og muligheten for deltagelse pà kurs og andre tjenestereiser.

Årsprognose
Det meldes ingen avvik pà àrsprognosen.

skoleområdet

Fe bsomrnzc skule

Kvumskole
SellanråSkolc
Langm3T'4
skule
N(\x‘dhyCI1sk0le
Kviltorp skule
Kleive opnwkstscnrcr
låolsnyfl skrflc
Vñgsetrn bzirnc- og ungdomskole
Sckkcn oppvekstsenter
Hckkcvoll uI\gdomssLole
Bcrgnn v.u1gdmns's}mlc

Skjevik
harm)»
ogungxlmnsskole "

0031

Bm

6 037

i 475

1111191)
13 776
7 ‘J56
13 965
3 763
2 6l":
9 673
l 84‘)
U 7111
9 791

111767
13 906
7 704
I3 578
4 257
2 511
8 346
l 750
12 (110
9 121

s ssi

203.73 Á:

‘J 836

-562

-10.26%

I5 034

-l

._
129
-152
-187
494
-1112
-1 327
-0‘)
»1 1110
-670

-2,16 %
0.9) %
-327 "A2
~Z,85 “År
11.61 %
471111“/n
-15,90 %
-5,6!) "/u
41,72 ‘A:
~7,34 %

26 967
36 383
21 648
35 860
I 1 729
(i ‘H3
23 195
4 762
31 (197
ZJ S38

-1m

-i-Lnzv..

wm

Sum april
Sumfzbruar

I03 705
44 994

96 196
41 906

-7 409
-3 083

-7,69 %
-7,37 %

267 516
267 516

Endringlia íürrigcperiod:

-58 712

-54 390

4 321

7 210

0,33 “In

0

Periodisert avvik
Skoleomràdet har et merforbruk pà 7 409 261 kroner per 1. tertial.
Årsaken til merforbruket er noen periodiseringsavvik, igangsatte tiltak utover
budsjettramme for oppfølging av elever med større utfordringer, manglende refusjoner og
organisatorisk tilrettelegging utover tildelt ramme.

Tiltak
Skolene viderefører en stram økonomistyring blant annet gjennom restriktiv vikarbruk.
Enkelte skoler planlegger bemanningsreduksjon fra nytt skoleår, mens andre har spesielt
fokus på systematisk arbeid for å redusere sykefraværet og derigjennom redusere
fraværskostnadene.
Det vil fra fagseksjonens side bli en nærmere oppfølging av driftssituasjonen ved de
skolene som har størst avvik og som ikke fikk økt ramme gjennom rammefordelingen til
kommende skoleår. Årsaken til merforbruket ved disse skolene er lønnsutgifter knyttet til

oppfølging av elever med spesielle behov og innkjøp av nødvending IKT-utstyr.
Digitale ferdigheter vil være et sentralt satsingsområde for skolene fremover. Satsingen vil
kreve ressurser, men samtidig vil utgiftene til engangsbøker og andre analoge læremidler

bli redusert.
Frigjorte ressurser
Samordning av ressursbruk på skole- og kommunenivà, står sentralt i arbeidet med
prioritering og balansering av driften på området.
Målet med økt vekt på digitale ferdigheter i skolen er bedre læringsutbytte. Elevene vil
oppleve større grad av mestring og økt motivasjon. Lærerne vil gjennom bruk av digitale
hjelpemidler få frigjort tid til bedre oppfølging av elevene, det vil si en større grad av
tilpasset opplæring. Pà sikt bør behovet for spesialundervisning kunne gå noe ned.
Effekten av ulike tiltak som IPAD-prosjektet for 1.-4. trinn vil først bli synlige på noe sikt.
Visma Flyt skole (skoleadministrativt system) og digital meldingsbok gir administrative
effektiviseringsgevinster.
Konsekvensene av tiltak
Nødvendige elevtiltak gjennomføres og innsparing på andre driftstiltak, som vikarbruk og
innkjøp, blir fortløpende vurdert. Dette kan føre til mindre grad av tilpasset opplæring for
elevene og mer belastning for tilsatt personale.

Årsprognose
Skoleområdet melder et samlet merforbruk på 2,7 mill. kroner som årsprognose.
Ved enkelte skoler blir nødvendige tiltak utover ramme videreført gjennom året. Et stramt
driftsbudsjett vanskeliggjør balansering innenfor disse skolenes rammer. Budsjettert buffer
på fellesomràdet benyttes dermed til en samlet balansering på skoleområdet. Utgifter ut
over denne bufferen medfører merforbruk på området.
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Periodisert avvik
Enheten har et merforbruk på 954 628 kroner per 1. tertial.

9
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Dette skyldes hovedsakelig økte lønnsutgifter som følge av at skolen opprettet en
grunnskoleklasse for unge flyktninger og enslige mindreårige mellom 16 og 20 år høsten
2017. Molde voksenopplæringssenter finansierer store deler av driften ved
norskavdelingen med statstilskudd og salg av tjenester. Klassen har 21 elever, men mottar
kun norsktilskudd for 5 av elevene. Oppholdsstatus eller oppbrukt rett er årsaken til at så få
er tilskuddsberettiget. Ungdom i alderen 16-18 år har ikke rett til introduksjonsprogram.
Noe som betyr at plassene heller ikke dekkes av inntekter fra internsalg til
flyktningetjenesten. Molde voksenopplæringssenter er lovpålagt å tilby
grunnskoleopplæring til denne gruppen, men mottar lite midler til à finansiere driften.
Utbetaling av norsktilskudd for første kvartal er forsinket fra lMDi. Utbetalingen er ventet
først i siste halvdel avjuni. Det er derfor en viss usikkerhet knyttet til tilskuddets størrelse
kontra budsjett.

Tiltak
Tilskudd 2 fra lMDi er søkt om for de elevene som har særskilte behov, og som fyller
vilkårene for tilskuddsordningen. Det forventas da balanse mellom utgiftene og inntektene
tilknyttet de ekstratiltak som er iverksatt for disse elevene. Tiltakene gir økt mulighet for à gi
et tilstrekkelig opplæringstilbud, slik at de kan ha en større mulighet for å gjennomføre
grunnskoleopplæring og lykkes med videregående opplæring.
Enheten har hittil i år hatt en viss reduksjon i antall årsverk som følge av vakanser knyttet til
oppnådd pensjonsalder, permisjon og lengre sykdomsperioder. Tiltaket videreføres inn i
kommende skoleår, og vil da gi ytterligere effekt. Enheten forventer en viss nedgang i
antall deltakere i introduksjonsprogrammet i løpet av skoleåret 2018/19.
Slik det ser ut per i dag, vil ikke disse tiltakene være tilstrekkelig for å oppnå balanse i

2018.
Frigjorte ressurser
Reduksjon i antall ansatte vil være med a redusere lønnsutgiftene og dermed forbedre det
økonomiske resultatet.
Konsekvensene av tiltak
Konsekvensen av å gjennomføre en ytterligere reduksjon i antall lærere betyr at det må
vurderes nedbemanning ut over naturlig avgang.

Årsprognose
Enheten melder et merforbruk på 0,6 mill. kroner som àrsprognose.
Det er noe usikkerhet rundt prognosen per i dag, da norsktilskudd og andre tilskudd ennå
ikke utbetalt. Ved neste rapportering ijuni vil enheten kunne si mer om tilskuddene er
utbetalt i tråd med budsjett.
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Periodisert avvik
Barnehageområdet har et merforbruk på 1 016 711 kroner per 1. tertial.
Fellesområde barnehage har merforbruk på 1,3 mill. kroner som følge av høyere utbetaling
i tilskudd til private barnehager enn forutsatt, større behov for tiltak til barn med særskilte
behov og noe periodiseringsavvik. Barnehage-enhetene har noe periodiseringsavvik og

noe økt bemanning knyttet til barn med særskilte behov. Lillekollen har mindreforbruk da
de har hatt utfordring med à bemanne opp alle stillingene.

Tiltak
Merforbruket på fellesomràdet for tilskudd og refusjoner til/fra andre kommuner for
gjestebarn må utbetales i tråd med lov og regelverk og kan ikke styres av kommunen.
Antall barn med særskilte behov er økende. Alle søknader om ressurser vurderes grundig
og det er kontinuerlig fokus på hvordan tiltakene kan samordnes og ressursene utnyttes
mest mulig effektivt. PPT og fagseksjon barnehage samarbeider for à utnytte ressursene
pá beste mate, blant annet gjennom prosjekt i samarbeid med fylkesmannen og Statped.
Muligheter for bedre ressursutnyttelse er under vurdering. For øvrig arbeides det
kontinuerlig for å styrke det ordinære, allmenn-pedagogiske tilbudet gjennom flere tiltak for

kompetanseheving - blant annet gjennom prosjektet «Til topps med kunnskap og
kompetanse -implementering

av ny rammeplan i moldebarnehagene»

og nå igangsetting

av arbeidetsom språkkommune.Ellerssamarbeidmed helsestasjon.
Barnehageenhetene arbeider kontinuerlig for å styrke kompetanse i tràd med fellestiltak
over, COS, arbeid med å redusere sykefravær (NED-prosjektet), samarbeid på tvers i
enhetene for å utnytte personalressursen best mulig, søker ressurser fra NAV. tilrettelegger
for praksisplasser, Min Vakt, 'IO-faktor og Lean.
Frigjorte ressurser
Dersom det frigis midler ma disse benyttes til à redusere forventet merforbruk.

Konsekvens av tiltak
Tiltakene bidrar til økt kvalitet både for barn og ansatte. Bemanningen er styrket slik at den

er i tràd med nasjonale føringer. Det er dessverre fortsatt mangel pà barnehagelærere. Det
arbeides videre med rekruttering.

Årsprognose
Barnehageomradet melder et merforbruk på 3,4 mill. kroner i årsprognose.
Lillekollen melder mindreforbruk på kr 0,3 mill. kroner på grunn av vakanser.
Fellesområdet melder 3,7 mill. kroneri merforbruk. Det knyttes stor usikkerhet til
prognosen, da det er flere forhold som ikke er mulig å avklare nå.

Prognosen skyldes at
tilskudd til private barnehager er budsjettert lavere enn faktiske utbetalinger. Det vil
imidlertid

bli reduksjon

for noe av tilskuddet,

men omfanget

er ikke fastlagt.

refusjoner til/fra andre kommuner for gjestebarn ligger an til à gi lavere inntekt og
høyere utbetalinger enn budsjettert (1 ,7 mill. kroner).
flere familier kommer inn under ordningen for redusert foreldrebetaling og gratis
kjernetid (1 mill. kroner).
tiltak for barn med særskilte behov er økende. Beregningen er gjort med bakgrunn i
det som er kjent per mai.
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Periodisert avvik
Enheten har et merforbruk på 717 786 kroner per 1. tertial.

Det negative avviket skyldes at prosjektmidler ennå ikke er inntektsført. När disse
inntektene blir regnskapsført vil det være et positivt periodeavvik ved enheten.

Tiltak
Enheten har 13 ulike prosjekt med finansiering fra eksterne instanser, noe som bidrar til en
økning av tjenesteomfanget. Prosjektene gir også muligheter for fagutvikling og satsinger
som en ellers ikke ville klart. Samtidig er det en utfordring med videreføring av slike
tjenester nar prosjektmidlene opphører. Spesielt gjelder dette innen helsestasjon- og
skolehelsetjenesten der en nà har 4,5 årsverk som prosjektstillinger.
Frigjorte ressurser
Enheten har omdisponert noen bevilgninger for 2018 ettersom en også har prosjektmidler.
Frigjorte ressurser benyttes til oppgradering av Kontorutstyr på grunn av økt bemanning,
samt til dekking av budsjettposter som mangler finansiering.

Konsekvens av tiltak
Tiltakene gjør det mulig à etablere kontorplasser for nyansatte, samt finansiere utgifter som

allerede er päløpt.

Årsprognose
Det meldes et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner som àrsprognose.
Det positive avviket skyldes at tilsettinger kommer seinere enn budsjettert, spesielt gjelder
det stillinger innen rehabilitering og PP-tjeneste.
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Periodisert avvik
Enheten har et mindreforbruk pá 901 226 kroner per 1. tertial.
När det korrigeres for interkommunal barneverntjeneste har barnevern Molde kommune et
merforbruk pà 0,2 mill. kroner per 1. tertial. Merforbruket skyldes i hovedsak økte utgifter til
barnevernstiltak,

samt høyere bruk av konsulenttjenester

enn budsjettert.

Tiltak
Det er foretatt tilsettinger i vakante stillinger som reduserer behovet for konsulenttjenester.
Bruk av konsulenttjenestertil saksbehandling er opphørt etter 1. tertial for á unngå
ytterligere merforbruk.

Omfanget av tjenesten er økt ved at flere barn i perioden har fatt vedtak om
ressurskrevende tiltak som fosterhjem, beredskapshjem og institusjon. Dette er ikke et màl,
men en konsekvens av det arbeid som utføres. Vedtakene gir en betydelig utgiftsøkning pà
tiltakssiden. I tillegg øker også kravet til saksbehandling og ordinære driftsutgifter ved
enheten.
Frigjorte ressurser
Økt omfang av tjenesten gir et merforbruk og frigjør ingen økonomiske ressurser.
Konsekvens av tiltak
Kombinasjon av ressurskrevende tiltak og høyt sykefravær er uheldig. Stopp i bruk av

vikarbyrà gir en økt belastning på de ansatte og kan påvirke enhetens evne til à innfri
forsvarlighetskravet.

Årsprognose
Enheten melder et merforbruk pà 2,95 rnill. kroner som àrsprognose.
Negativ prognose skyldes i hovedsak er en økning i ressurskrevende tiltak utenfor
hjemmet. Dette inkluderer bade hasteflyttinger samt nye langtidsflyttinger. Tiltakene
medfører også økte reiseutgifter og lønnsutgifter til oppfølging av vedtakene.
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Periodisert avvik
Enheten har et merforbruk pà
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Deler av periodeavviket skyldes feilperiodiseringer. Det reelle merforbruket er knyttet til
økonomisk sosialhjelp som har et merforbruk pâ 1,3 mill. kroner.
Enheten registrerer at personer som har gått pà dagpenger kommer over pà sosialstønad. l
tillegg øker gruppen med flyktninger uten arbeid etter den femàrige integreringsperioden.
Enheten ser også flere ungdom som star uten jobb eller skoleplass. Samtidig er enheten
påført merkostnader gjennom endringer i regelverket til Husbanken for bostøtte, her vil det
komme flere endringer i 2018 som medfører ytterligere økte utgiftertil sosialhjelp.

Tiltak
Enheten prioriterertiltak innenfor gruppene som er nevnt ovenfor. Den hàper à redusere
sosialhjelpsutgiftene gjennom en tettere oppfølging, spesielt av flyktninger. Enheten
arbeider kontinuerlig med à forbedre tjenestene.
Frigjorte ressurser
Reduserte utgifter til sosialhjelp vil bidra til et redusert merforbruk ved enheten.
Konsekvens av tiltak
Bedre og tettere oppfølging av tjenestemottakerne

samt reduserte utgifter til sosialhjelp.

Årsprognose
Enheten melder et merforbruk pá 3,0 mill. kroner som ársprognose.
Avviket er knyttet til utbetalinger av ytelser til økonomisk sosialhjelp der merforbruket har
økt siden forrige rapportering.
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Periodisert avvik
Enheten har et mindreforbruk på 4

S1 054

385955 kroner per 1. tertial.

Det positive periodeavviket skyldes i hovedsak forsinket utbetaling av refusjoner til
sosialtjenesten NAV Molde, samt merinntekter fra statlige tilskudd som skal periodiseres
utover i áret. Det er også forsinket fakturering av husleie og drift av nye kontorlokaler.

Tiltak
Enheten arbeider kontinuerlig med tiltak for à forbedre tjenesten. Enheten har nylig flyttet
inn i nye og mer hensiktsmessige lokaler, som forventes vil gi bedre arbeidsforhold for
ansatte, samt bedre fasiliteter for oppfølging av brukerne.
Frigjorte ressurser
Ingen økonomiske midler blir frigjort.
Konsekvens av tiltak
Bedre brukeropplevelse, forenkling av arbeidsoperasjoner for ansatte samt mer tid til
brukerne.

Årsprognose
Det meldes ingen avvik pá àrsprognosen.
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Periodisert avvik
Enheten har et merforbruk pá 1 980 447 kroner per ‘I. tertial.
Merforbruket skyldes i hovedsak etablering av barnebolig med døgnkontinuerlig tilsyn samt
tjenestemottakere i bofellesskap med økt ressursbehov. I tillegg må enheten i en periode
kjøpe tjenester fra ekstern institusjon før overføring til nytt bofellesskap.

Tiltak
Det er startet opp nytt bofellesskap i Ràkhaugvegen 10 der Glomstua bofellesskap vil inngå
i løpet avjuni 2018. Enheten forventer at dette vil gi et kvalitativt bedre tilbud til beboerne, i
tillegg utvides tjenesten med en ekstra beboer i forhold til dagens tilbud.
Frigjorte ressurser
Ingen økonomiske ressurser frigjøres. Det nye bofellesskapet kan imidlertid frigjøre
sykehjemsplasser og kan dermed gi reduserte utgifter til utskrivningsklare pasienter.
Konsekvens av tiltak
Etablering av nytt bofellesskap gir økt kvalitet pà tjenestene gjennom større fagmiljø og
bedre fysiske betingelser. I tillegg oppnår en bedre utnytting av personalressursene.

Årsprognose
Enheten melder et merforbruk pà 2,3 mill. kroner som ársprognose.
Årsaken til merforbruket er etablering av nytt bofellesskap samt heldøgns barnebolig.

Merforbruk

ved nytt bofellesskap

er beregnet

til 1,2 mill. kroner. Årsaken

er behov for

utvidet nattevaktressurs pá grunn av økt bistandsbehov. Enheten må også i en periode
kjøpe tjenester ved ekstern institusjon før overføring til bofellesskapet.
Etablering av barnebolig med heldøgnstilbud forventes à gi et merforbruk pà 2,8 mill.
kroner. Det forventes

imidlertid

statlig tilskudd

til ressurskrevende

tjeneste

pà 1,7 mill.

kroner. Som forutsetning i prognosen er det satt at enhetens ramme kompenseres for

tilskuddet slik at netto utfordring reduseres til et merforbruk på 1,1 mill. kroner for
barneboligen. Enhetens àrsprognose ville vært et merforbruk på 4,0 mill. kroner dersom en
ikke forutsatte statlig tilskudd til barneboligen.
Det er usikkerhet knyttet til ressursbehovet både i bofellesskapet og i barneboligen.
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Periodisert avvik
Pleie og omsorgsomràdet har et merforbruk på 1 634 425 kroner per 1. tertial.
Fellesomràdet har et merforbruk pà 1,3 mill. kroner som skyldes kjøp av instltusjonsplasser
ved Midsund sykehjem som er utgiftsført til og med 2. tertial.
Ved omsorgsenhetene er det et samlet merforbruk knyttet til institusjonsdrift med 1,1 mill.
kroner. Avviket skyldes i hovedsak ressurskrevende tjenestemottakere som er delvis
finansiert. I tillegg er det noe høyere grunnbemanning ved enkelte institusjoner som følge

av omstrukturering av dritten forrige àr. Tjenester til hjemmeboende har et mindreforbruk
pà 0,5 mill. kroner. Årsak til dette avviket er vakante sykepleiestillinger samt redusert behov
for vikar som følge av lavt sykefravær ved enkelte omsorgsenheter.

Tiltak
En viderefører en tett oppfølging av driften ved omsorgsenhetene. Det vurderes
fortløpende behov for innleie av ekstra personell ved fravær samtidig med at forsvarlig
helsehjelp skal ivaretas. Tiltak for á komme pà bemanningsnorm fortsetter ved ledighet i
stillinger. Det er fokus pà nærvær, redusert sykefravær, og et godt arbeidsmiljø. For 2018
er det avtalt kjøp av 3 instltusjonsplasser ved Midsund sykehjem. I tillegg til et kvalitativt
bedre helsetilbud for den enkelte pasient. vil tiltaket bidra til reduserte utgifter til betaling for
utskrivningsklare pasienter.
Frigjorte ressurser
Frigjorte ressurser vil bli brukt til à redusere merforbruket pà pleie- og omsorgsomràdet.
Konsekvens av tiltak
Det er en stor utfordring à rekruttere sykepleiefaglig kompetanse til tjenesteområdet. Flere
sykepleieràrsverk stàr nå vakante, noe som gir en slitasje på ansatte. Dette kan motvirke
den positive utviklingen rundt redusert sykefravær.

Kjøp av sykehjemsplasser fra Midsund kommune skal ogsa bidra til bedre kvalitativ
tjeneste for de som har behov for opptrening/rehabilitering etter utskrivning fra
spesialisthelsetjenesten.

Arsprognose
Det meldes et samlet merforbruk pa 5.5 mill. kroner som àrsprognose.
Avviket er knyttet til ressurskrevende tjenestemottakere ved Glomstua omsorgssenter.
Ràkhaugen omsorgssenter og Kleive og Skala omsorgssenter. Ved Kirkebakken
omsorgssenter er awiket knyttet til et høyt sykefravær samt overtallighet i stillinger etter
omorganisering. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til betaling for utskrivningsklare pasienter,
dette er ikke innarbeidet i arsprognosen.

Tiltak funksjonshemmede
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Periodisert avvik
Enheten har et merforbruk på 4 667 962 kroner per 1. tertial.
I hovedsak skyldes merforbruket utgifter til tjenestemottakere som ikke er fullfinansiert. l
tillegg er lønn til støttekontakter og privat avlastning fortsatt en stor utfordring. Merforbruket

er knyttet til Iønnsutgifler, i tillegg er det utgiftsført kjøp av konsulentbistand. Til sammen gir
dette utfordringer i budsjett 2018 som ennà ikke er løst.
Tiltak
Fra januar 2018 startet eksternt konsulentfirma gjennomgang av tjenesten. Deler av
rapporten er gjort kjent og enheten har begynt à utarbeide en tiltaksplan etter rapportens

funn og anbefalinger som må gjennomføres.
En fagveilederstilling er satt i vakanse og de fleste driftsenhetene holder en del stillinger på
helg vakante. Grunnet opphør av tjeneste holdes cirka to årsverk vakant. Enheten arbeider
fortsatt aktivt med NED-prosjektet og håper dette kan bidra til redusert sykefravær.
Generelt følges driften tett opp.
Frigjorte ressurser
Vakante stillinger vil bidra positivt til a finansiere tjenester som i dag mangler finansiering.
Ytterligere tiltak må det jobbes videre med, men enheten er innstilt pá et grundig arbeid for

a redusere utgiftene.
Konsekvens av tiltak
A redusere antall ansatte per vakt kan medføre at ansatte føler at de far det for stramt i det
som allerede oppleves som en krevende hverdag. I verste fall kan det bidra til a øke
sykefraværet. Det er derfor viktig med en god forankring før endringsprosesser iverksettes.

Årsprognose
Enheten melder et merforbruk pa 12,0 mill. kroner som arsprognose.
Årsak til den høye negative prognosen er i hovedsak knyttet til tjenestemottakere med
manglende finansiering. I tillegg er det utfordringer rundt støttekontakttjenesten som fikk et
merforbruk pá 2,7 mill. kroner i 2017. Avlasterdommen vil øke disse utgiftene ytterligere i
2018 med 0,8 mill. kroner inkludert krav om etterbetaling fra 2017. Opphør av statlig
tilskudd 2 til bosatt flyktning påvirker prognosen negativt med 0,9 mill. kroner.
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Periodisert avvik
Enheten har et merforbruk pa 1 514 630 kroner per 1. tertial.
Avviket skyldes i hovedsak periodiseringsfeil og manglende korrigering av feiertjenesten,
Romsdal IUA og prosjekt ved forebyggende avdeling. Korrigert for dette er avviket omtrent
0,3 mill. kroner. Noe skyldes periodiseringsfeil. men på enkelte poster forventes merforbruk
ogsa ved årets slutt som følge av økte driftsutgifter pà brannbáten, samt nødvendig
reparasjon av brannbil. Dessverre ser det også i år ut til å bli en svikt i budsjetterte
inntekter for restverdiredningstjenesten, noe som også forsterker utfordringen.

Tiltak
For á øke omfanget av tjenesten er det søkt om og innvilget midler fra «det store
brannløftet» til forebyggende arbeid. Dette er midler som er tildelt fra Gjensidigestiftelsen,
og som vil bidra både til å øke omfang og kvalitet av tjenesten.
Enheten er sterkt involvert i arbeidet med à se på muligheten for økt brannvernsamarbeid i
regionen. Enheten tror at på sikt vil dette arbeidet danne grunnlaget for at ressurser brukt
på beredskap og forebyggende arbeid blir rett dimensjonert, og har rett kvalitet.

Enheten har fortsatt fokus på tidligere vedtatte tiltak for å holde budsjettert ramme som er
blant annet;
-

Kontinuerlig vurdering/justering av priser på tjenestene.
Vakanse i stillinger hvis mulig (og økonomisk gevinst).
Vurdering av tiltak for å redusere strømutgifter.
Være åpen for muligheter til å etablere nye tjenester som kan øke inntektene.
Mer fokus på å holde årsbudsjett på de poster som allerede har fått periodisert
merforbruk

Frigjorte ressurser
Hovedstasjonen i Molde har relativt høyt strømforbruk. Det ertatt kontakt med Molde
Eiendom KF for å få hjelp til aktuelle tiltak. Det forventes ingen reell besparelse i 2018 da
tiltakene i 2018 vil medføre utgifter.
Det er så langt ingen kjente nye tjenester som medfører økt inntekt i 2018.
Vakanse i stillinger vurderes når mulig. Ved forebyggende avdeling vil det bli ledig vikariat
og vakanse fra mai. Stillingen vil bli holdt vakant i om lag tre måneder.
Konsekvens av tiltak
Vakanse i stillinger vil i perioder kunne gi noe lenger saksbehandling, og dårligere kapasitet
ved forebyggende avdeling.

Årsprognose
Enheten melder balanse som årsprognose.
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Periodisert avvik
Enheten har et mindreforbruk pa 30 701 kroner per 1. tertial.
lnntektene pa geodata er noe lavere enn budsjettert, men det forventes a øke utover varen.
Tiltak
Ingen spesielle tiltak er gjennomfør i denne perioden, men det har vært fokus pa
produksjon, spesielt pa byggesak, og dette har gitt seg utslag pa gebyrinntektene.
Oppmàlingssesongen er sa vidt i gang. og dette vil gi økte inntekter pà geodata.
lnvesteringsprosjektet pa scanning av byggesaksarkiver pàgar hele 2018 og vil bidra til à
effektivisere tjenesteproduksjonen nar det er ferdig.
Frigjorte ressurser
Frigjøring av ressurser vil benyttes til a øke kvaliteten pa tjenestene, samt rydde i
Matrikkelen som er nødvendig før kommunesammenslaingen med Midsund og Nesset.
Konsekvens av tiltak
Scanning av arkivet vil bidra til bedre service for publikum, og apne muligheter for a ta i
bruk og tilby nye digitale tjenester.

Årsprognose
Enheten melder balanse som arsprognose.
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Periodisert avvik
Enheten har et merforbruk pa 192 523 kroner per 1. tertial.
Parkering har et merforbruk pà 0,2 mill. kroner. Merforbruket skyldes reduserte inntekter fra
Romsdal parkering, grunnet arbeider med omskilting pa privatrettslig grunn. Veg- og
gatelys har et merforbruk pa 0,2 mill. kroner. Merforbruket skyldes vedlikehold på
gatelysanlegget langs fylkesveg og vedlikeholdsrunder pà kommunal veg. Deler av
utgiftene vil enheten motta refusjon for. Park har et mindreforbruk pà 0,1 mill. l tillegg har
enheten utestående 0,5 mill. kroner på arbeid som ikke erfakturert.

Tiltak
Enheten fortsetter arbeidet med kartlegging av oppgaver og tiltak for a forbedre
arbeidsprosesser i enheten. Det blir ogsa jobbet organisatorisk for a frigjøre ressurser til
forvaltning og utvikling innenfor tjenesteomradene. Det blir arbeidet med a bedre
samhandlingen internt for à kunne øke omfanget av tjenesten. Enheten har påbegynt

digitalisering innenfor veg-faget. og det jobbes med et forvaltnings-, drifts- og
vedlikeholdssystem.

Enheten konkurranseutsetter deler av vinterdriften i 2018.

Frigjorte ressurser
Enheten star ovenfor store endringer i oppgaver i løpet av 2018. Enheten har i flere ar
utført arbeider for Statens vegvesen pa noen fylkesveier i Molde kommune. disse
oppgavene bli na konkurranseutsatt. Noe har enheten leid inn fra eksterne, men arbeid
kommunen selv har utført ma enheten flnne rom for ved a endre og optimalisere driften.
Det organisatoriske arbeidet vil frigjøre ressurser til a kunne jobbe mer med
forvaltningsoppgaver i enheten, som pa sikt vil frigjøre mer tid til tjenesteproduksjon.

Konsekvens av tiltak
Enheten håper tiltakene kan gi bedre oversikt og samhandling i enheten, og dermed økt
omfang. Flere av tjenestene enheten leverer vil bli utført av egen arbeidskraft for à greie
omstillingen knyttet til fylkesveiene. Fokuset på administrative oppgaver i enheten kan gå
noe utover tjenesteproduksjonen en periode.

Årsprognose
Enheten melder balanse som ársprognose

Kulturtjenesten

Fclwnnr
.\1ll'“

`

R I20
H 651

8 HR
16 I09

3I9
l 458

3.78 °/L
9.05 ‘’/n

36 078
36 078

Periodisert awik
Enheten har et mindreforbruk på 1 457 633 kroner per 1. tertial.

Av dette utgjør drøye 1,3 mill. kroner en forsinket utbetaling av tilskudd til Teatret Vårt.
Korrigert for periodiseringsavvik
kroner.

har Kulturtjenesten et mindreforbruk pà drøye 0,1 mill.

Det er usikkerhet knyttet til driften av Reknesbanen på grunn av høye slrømutgifter. Men
per i dag så ser det ut for at denne merutgiften vil kunne dekkes inn gjennom økte
inntekter. For eksempel økt leie på Reknesbanen, blant annet fordi MFK har flyttet flere av
sine treninger fra Lubbenes KGB til Reknesbanen da denne har undervarme. Det medfører
samtidig at inntektene svikter noe i forhold til budsjett på Lubbenes KGB.

Tiltak
Kulturtjenesten har et kontinuerlig fokus på de enkle grepene for à sikre god drift og
organisasjonsutvikling. Enheten er særlig oppmerksom på seksjonen idrett- og friluftsliv,
sett i sammenheng med Molde Eiendom. Der er målet bedre samhandlingen mellom
enhetene og derigjennom à oppnå økt effektivisering og sørvis overfor våre brukere. Lean
har nà blitt vurdert, men etter et møte med Lean-teamet ble det rådet til å avvente til
utviklingsarbeidet sammen med Molde Eiendom er gjennomført, for å se om det er

nødvendig.
Frigjorte ressurser
Enheten har ikke igangsatt ekstra tiltak som vil kunne gi noen konkrete økonomiske

konsekvenser foreløpig.
Konsekvensene av tiltak
Når arbeidsprosessene strømlinjeformes vil arbeidshverdagen blir lettere og arbeidsmiljøet
påvirkes positivt.

Årsprognose
Enheten melder balanse som årsprognose.
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Dette bestar av et merforbruk pa knappe: tJfi mill. kioner vert' den kommunale kulturskolen.
hoe som hovedsakelig skyldes lavere mindreiniwtekter ir: salg av tjenester og refusjo or.
Unden/isningstjenestene ved Molde videregaende mole viser et mindreforbruk pa drøye
0,1 mill. kroner, hovedsakelig knyttet til lønnstitgifter som følge av elever som har sluttet
etter nyttar skolearet 2018/19. Dette vil bli justert i arsavregitirig for 2018, jf.
samarbeidsavtale med Møre og Romsdal Fylkeskoiirtrniliie.

'tiltak
For a na malet om balanse ved arsslutt,

arbeider

enheten

med a øke inntektene

i

høstsemesteret 2018. For noen fagområder er det lavere elevsøknad og lavere søknad pa
salg av tjenester. noe som medfører lavere inntekter
Enheten har satt inn arbeid med følgende tiltak:
1. Rekrutteringstiltak
2. Fylle ledige stillingsressurser med salg til andre kornmuner eller andre enheter i
Molde kommune.
3. Søke tilskudd fra ulike ordninger knyttet til faglig utviklingsarbeid. som igjen skal
generere nye tilbud og derigjennom økte inntekter.
Frigjorte

ressurser'

Tiltakene har som mal a komme i balanse ved ársslutt. men samtidig føre til ny
kompetanse,

innovasjon

og nye fremtidsrettede

tilbud.

Konsekvensene av tiltak
Tiltakene prioriterer breddetilbud og nye inalgrupper, jf. barne- og ungdomsplan og
enhetens virksomhetsplan. Malet er at en noe utfordrende økonomisk situasjon brukes til a
skape fremtidsrettede tilbud.

Årsprognose
Enheten melder balanse som arsprognose per 1 tertial.
Men med en viss usikkerhet knyttet til inntektssiden høstsemesteret 2018

Râdmannens

kommentar

Den økonomiske

situasjonen

til kommunen

har bedret seg betydelig

de tre siste arene,

men denne økonomirapporten viser at det fremdeles er til dels store økonomiske
utfordringer som ma løses. Økonomisk balanse er en prioritert oppgave bade med tanke pa
intensjonsavtaleiwe for nye Molde kommune, men ogsa med tanke pa a kunne ha stabile
driftsrammer over tid. Dette er svært viktig med tanke pa utvikling av tjenestene, tilbudet til
innbyggerne og arbeidssituasjonen for de ansatte. I sa mate innebærer denne
økonomirapporten at det må settes inn tiltak for a oppna balanse i tjenesteproduksjonen.
Det er ogsa viktig at det settes inn tiltak tidlig, slik at kommunen unngar en nye økonomisk
hestekur som i 2013-2016. Disposisjonsfondet vil snart være tømt dersom det ikke oppnas
balanse i tjenesteproduksjonen.

Rådmannen hadde forventninger til at denne rapporteringen skulle vise en bedret
prognose. Dette har blitt signalisert til organisasjonen og det ble varslet tiltak dersom dette
ikke slo til. Rådmannen ser det derfor som nødvendig å sette inn tiltak for å få bukt med
merforbruket. De tiltak som er rapportert i denne økonomirapporten er ikke tilstrekkelige.

De enheter og avdelinger som melder merforbruk, vil måtte sette inn ytterligere tiltak for å
oppnå balanse. Videre vil tjenesteområder hvor Kostratallene viser at Molde kommune
ligger høyt sammenlignet med landsgjennomsnittet og kommunegruppe 13, og hvor dette
ikke kan forklares ut fra behovsprofil, få ytterligere innsparingskrav. l ytterste konsekvens

vil innkjøps- og/eller ansettelsesstopp bli vurdert. Men siden disse to tiltakene har uheldige
konsekvenser og rammer ulikt. er det ønskelig å unngå å ta disse to i bruk.

Frie inntekter og finansieringsutgifter
l denne økonomirapporten er det lagt inn tre prognoser som endrer de frie inntektene og
finansieringsutgiftene for 2018. I tillegg er nødvendige strykninger i avsetning til
disposisjonsfond grunnet regnskapsreglene tatt med. Dette viser hvor mye av avsetningen

som må strykes, gitt at prognosen i denne saken blir en realitet. Dette kommer frem som et
positivt avvik i vedlegg 2 da det teknisk sett gir økt handlingsrom i år. Dette til tross for at
det ikke har positiv økonomisk effekt på lengre sikt. Det er også valgt à orientere om noen
andre poster som kan få endringer i løpet av 2018.
Toppflnansieringen for ressurskrevende tjenester: lnnstramminger i tilskuddsordningen,
som kommunen ble kjent med iforbindelse med àrsoppgjøret og innrapporteringen for
2017, gjør at lønnsutgifter under sykefravær og permisjon må trekkes ut av
refusjonsgrunnlaget. Ny beregning viser at budsjettert tilskudd for 2018 må nedjusteres
med 3,9 mill. kroner. Videre vil Molde kommune

motta 1,6 mill. kroner ekstra itilskudd

knyttet til endelig tilskudd for 2017. Samlet sett blir prognosen en inntektsreduksjon i 2018
på 2,3 mill. kroner. Endelig tilskudd

vil ikke være klart før våren 2019.

Gevinst finansieI/e instrument: Per april har gevinsten vært knappe 1,3 mill. kroner og
dermed godt over budsjett. Det er budsjettert med 2,0 pst. avkastning i 2018. Per april har

avkastningen vært på 4,1 pst. Omregnet til årsbasis tilsvarer dette oppnådd avkastning på
knappe 1,4 pst. Dette er en usikker størrelse som fremdeles kan bevege seg opp og ned

frem til nyttår. Det er verdiendringen per 31.12 som skal inntektsføres i kommunens
regnskap. Like fullt har utviklingen så langt i år vært så god, at en drister seg til à sette
prognosen lik 1,0 mill. kroner høyere enn budsjett. Dette tilsier en avkastning for året på
knappe 3,1 pst. og 2,6 pst. for de siste to tertial.
Skatte/nntekter:

Etter april er skatteinntektene,

inklusive

inntektsutjevning,

1,7 mill. kroner

lavere enn periodisert budsjett. Det meldes ikke noe prognostisert avvik i denne
rapporteringen. Forventet utvikling i skatteinntektene vil bli omtalt i budsjettrevisjonen.
Statlige rammeoverføringer: Ved saldering av statsbudsjettet for 2018 ble det vedtatt en del
endringer som får konsekvenser for kommunens inntektsrammer. Dette gjelder endring i

rammetilskuddet og prioriteringer innenfor rammetilskuddet, samt endring av
skatteopplegget. Dette tas først opp ved budsjettrevisjonen ijuni. Det samme gjelder
endringer som følge av revidert nasjonalbudsjett.
Pensjonskostnad: Budsjettert pensjonskostnad i àr bygger på budsjett 2017, samt den
forventede økningen som ble lagt til grunn i statsbudsjettet for 2018. Regnskapet for 2017
viste at pensjonskostnaden ble 2,3 mill. kroner høyere enn budsjettert. Det indikere at den
også kan være litt lavt budsjettert i 2018. Det som vil avgjøre resultatet på denne posten er
årets premieavvik. Det har variert i størrelse over år og noen år betydelig. Denne er ikke
kjent ennå, og det velges derfor ikke å endre prognosen, men kun synliggjøre at det her
ligger en mulighet for merutgift.

/\’eduso/1 avsetning li/ diiS/JOS/'sjorrsío/r armriz-:trrilmnIedHin_gs'vEs:..
vil :,\/5:51‘-mug
tlf
disposisjonsfond ikke kunne çjjerrrrcrirrío. .s r lrad med budsjett sa lenge regnskapet vise?

underskudd.Avseiningerrma derfor'Malieller delvissalrykofl.
ÅFSDlOQViUSGIW
i define Sake”
viser at 31,9 mill. kroner av avsetnirrgeri ma strykes ved àrsoppgjorel og at avsetningen (la

blir redusert til 9.0 rnill. kroner i2U18 ldette ligger det lil grunn avsetning av
regnskapsmessig rnindreforbrtrk fra 2017, som ble tredlatt i kon'n‘nLmes1yre*.
24. mai, og
som dermed strengt tall ikke var kjent per april.

Radmannens

konklusjon

Den foreliggende rapporteringen viser per april at Molde kommune gar mot balanse for
2018. l denne prognosen ligger det at avsetninger til disposisjonsfond blir redusert med
31,9 mill. kroner i forhold til budsjett.
Størrelsen pà den negativ arsprognosen er av en slik karakter at radmannen sor seg nødt

tila be om ytterligere innsparingstiltak fra enheter og avdelinger.
Innenfor tjenesteproduksjonen er det tiltak funksjonshemmede som har de største
økonomiske utfordringene. Enheten melder en arsprognose pa 12,0 mill. kroner. I
skrivende stund er det akkurat levert en rapport pa en ekstern gjennomgang av enhetens
drift. Den synliggjør et potensial for innsparing, og det jobbes na internt med a sette opp en
tiltaksplan fora følge opp rapporten. Det er for tidlig a si na hva effekten vil bli og nar de
ulike tiltakene

vil fa effekt, men det er en forventning

om at den økonomiske

situasjon

vil

bedre seg fremover.
Skoleomradet melder et merforbruk pa 2,7 mill. kroner r denne økonomirapporten. Tas
Molde voksenopplæringssenter med er samlet merforbruk 3,3 mill kroner.
Barnehageomràdet melder en merprognose pa 3.4 mill. kroner.
Barneverntjenesten har vært nødt til a sette inn kostnadskrevende tiltak og melder nå en
àrsprognose pà 3.0 mill. kroner i merforbruk. Det samme gjør sosialtjenesten Nav Molde
Ressurstjenesten melder en arsprognose pa 2,3 mill. kroner.
Pleie~ og omsorgsomradet har over ar hatt økonomiske utfordringer
samlet merforbruk pa
mill. kroner.

[Jet meldes na et

Radmannen anbefaler at økonomirapporten per april 2018 tas til orientering.

Arne Sverre Dahl

Vedlegg
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Økonomirapport per enhet
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Frie inntekter og finansieringsutgifter'

3

Finansrapport tor Molde kommune per 1. tertial 2018

Økonomirapportfor Molde kommuneper 1. tertial 2018
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FINANSRAPPORT FOR MOLDE KOMMUNE PER 30.04.2018 —VEDLEGG 3
Som vedlegg til økonomirapporteringen

for 1. tertial 2018, er det utarbeidet en egen rapport som tar

for seg forvaltningen av kommunens finansielle aktiva og passiva. Som i tidligere tertialrapporter,

er

det også denne gangen gjennomført en stresstest som viser kommunens samlede finansielle risiko

ved en definert renteendring. Kommunenshovedbankforbindelseer Sparebank1 SMN.

Kortsiktige finansielle 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 vært som følger:

Bankinnskudd

(Beløpi 1oooiw.)
Sparebank

Snitt innestående 01.01 - 30.04

1 SPAN

385 567

Renteínntekt

1 870

Oppnádd rente i % - annualisert'

1.46 %

'Reienerbaegrlelmáraveldetavkasrmgognrâriecflzgkæiaiserilg

Mye av likviditeten som forrentes er ubrukte lånemidler. På grunn av dagens rentemarked og til tider

høye marginer, er årets lånebehovforeløpig ikke effektuert.

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 107 mill. kroner og disse er plassert innenfor kommunens
konsernkontoavtale. De langsiktige finansielle aktivaene som delvis forvaltes eksternt, består av deler
av ubundet investeringsfond. Forvaltningen av disse midlene har så langt i år gitt slik avkastning:

Forvaltning

av langsiktige

finansielle

aktiva
Pareto Asset
Management AS 1)

Markedsverdi01.01.18
Markedsverdi30.04.18

Andelipst.per30.04.18

(Bebpl 1,000kr.)
Pengemarked egen forvanning 2) Sum merkede-verdi

92 001
93 255

108 8T7
105 238

200 B78
202 493

46%

54%

100%

Avkastning
(annualisert)

4.09si.'

1.45as

2.41as

Benchmark (35/35/30))

5.58 ‘)6

1) Avkastning av den eksterne finansforvaltningen

er til en viss grad påvirket av kjøp/salg i

perioden.
2)

Pengemarked - egen forvaltning er inkludert i bankinnskudd innenfor kommunens
hovedbankavtale.

Amman.
I §((lnlullmhl:
mm
IIl1101h
H H2015

Avkastnin

i o rioden 01.01 .2018-30.04.2018

i ulike andre indekser
livene andre indekser
0,10 $6
-0.48 %

Renter 3 mnd.
Renter 3 àr

OslobørsOSEBX

5.59 ‘)6
mnbzom
.\0Cl9JOD9

ti Hmm

Det har så langt i år vært en god verdiøkning pa niidleiie kommunen har til ekstern forvaltning.
Aksjeportefoljen, 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 over budsjettert inntekt.

TIDSVEKTETAVKASTNINGVS. INDEKSER
Molde kommune - total

no
no
im
mo
90
en

S

Gjeldsforvaltning
Security

Forfallsdato

Durasjon

Ku pang

Beholdning

Symbol

Langiver
DHLIGASJDNER FRN
Kommunalbanken 17/20 (NVEIOR+ 30 hp)
Kommunalbanken 17/21 (NVHOR + 34 hp)
Moldc k0mmkm<‘.15/18(N\ElOR + 20 bli]
Molde kommune 15/18(N\EOR + 24,5 bpfi
Molde kommune 16/19 (NlBOR 4 GE hp)

NO0U1lJ729338
NODCl1lJ733207
NODU1U7597lH

+413bp)
xommnew-3x19<N\a0ra
Molde
+ass hp!
(NVBOR
17/20
komrnune
Molde
+2&4bp)
kommLme18/22(N\BOR
Molde
+31.9bpy
kon1mune18/22(N\E!OR
Molde

NO0010774951
NO001D789050
NO0U1IJ319559
Noon1o31ase7

REN TEDERIVÅ TER (FAST)
Remeswap DnB14iZ1
Renleswap DUE!16/25
RENTEDERIVÅ TER (FLYTENDE)
Reriteswap DnB 14/21

onewsizs
Renteswap

20170190
20170465

300 000
000

18 032020
17 O3 2021

E B "Åi

000
ODD
800
0GB
000
430 000
-130 ODD

13 3 %
D B “la
10 3 “k
l1 5 “Æ
5 9 “A
74 %
12.7 %
12 7 ‘Ya
59%
5 9 “Æ

450
300
350
389
200
250

l1'/M210
2016102606

l7.03.202l
16.09.2026

200 000
200 000

117142100
2016102006

17.03 2021
16 09.7026

-200 DOD
-200 000

69%

sak

Øvrige làn

Samledelan i Husbanken
Samlede

295 657
3 .195 457

lan per 31.12.2017 - konsernet

foretak
utlånkommunale
Fradrag
Molde Vann Hg Avløp Kl'
Moldebadet KF
Molde Eicndorn KF - Husbanken
Malde Erendam KF
Slim kommunale

foretak

15 4
2 9
4 5
52 5

-2 555163

75,3 %

2

84

Sum Molde k mmune

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 lånegjcld som følge av midler innestående i bank,
inngåtte rentebytteavtaler og lån der kommunen mottar rentekompensasjon fra staten med videre.
Per 31. desember 2017 utgjorde andelen sikret gjeld ca. 52,5 ost. Gjennomsnittlig rente på alle lån i
2017 ble 1,41 pst.
Molde kommune hefter også for en vesentlig andel av gjelden tilhørende interkommunale selskap og
samarbeid

som kommunen

tar del i, noe som fremkommer

i KOSTRA—analyser.

Stresstest
Dersom rentene stiger med 2,0 pst. og aksjekursene synker med 20,0 pst. vil konsekvensene for
kommunens finansielle aktiva og passiva bli som følger. Lån i Husbanken er i all hovedsak i fastrente
og trekkes ut i oppstillingen under.

(Beløpi 1.000kr.)

Stresstest aktiva per 30.04.2018
i

Bankinnskudd (inkl. innskudd Pareto Asset Management AS]
Aksier
Pengemarked (obligasjoncrmin)
TOTALT

2,0 %
20,0%
2,0%

”Á
"/n
l/n
"Á

-521 555
-‘‘7 666
«154 430
»1 751 511

385 844

7 717

30167

6033

G2 804

-607

478 B15

1 076

Stresstest

assivt

30 04 2018

Samletgjeld r lwclllluldtil fmnnsrappnrz
blxlsbanklimVh0'¢£>(J5ak\igi
lastrentc-avmjc,
LåneglcldMolde Vann og,Avløp KFVse\vkusromréde
Selgerltrcdlll lvluldekrafl A§ »vllkar knyttet nl NIDOH
Rentekompensenp[an1hgrmu\d1iH;ud:Je:[foy
Glelrl som lkkc CI rcntesnwet

2018

i 395 457
-995 E57
521 556
-28 (IHS
W

i

i h” i

W

V

73 505
i 3/9 D81

Økningi mntultlvíl mod 70 net
Gevinstrentebyttcavtalcv \m~,r1letl\lNJBOR

-47 59-’!
8 000

Sum

-39 594

Samlet per 30.04.2018

Stresstøfit aktwa

'Beløpl 1.000

1 0/6

Stresstest passive

-39 594‘

TOTALT

-SB 517

finans' og gjeldsforvaltningen hari perioden vært utført i henhold til kommunens gjeldende
finansreglement. Dette reglementet vil bli revidert med det første og forelagt kommurmstvret som
sak.

Saksmappc:
Arkiv:

j_

Kontrollutvalget

ä

2018-I502/04
210

Sz1ksbehandlcr:
JaneAnitaAspen
l .(120 I 8

Dato:

Saksframlegg
Utvalgssaksnr

Utvalg

PS 22/'18

Kontrollutvalget

I

_ Møtedato
_'

13.6.2018

MOLDEBADET KF. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2018
Sekretariatets

innstilling

Koritrollutvalget tar Økonomirapport for l. tertial 2018 til orientering.
Saksopplysninger

Med lijernmel i kommunelovcn § 46 nr. 8, har Kornmtinaldepartementet
årsbudsjett

gitt Forskrift om

for konimtiner

1 § 10 i forskriften går det train at administrasjonssjeten gjennom budsjettåret skal legge fram
rapporter for konimunestfvret 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 torhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til
kornmtinestyWet foreslås nødvendige tiltak. Rapporteringen skal minimum skje to ganger pr.
år j f. merknad til paragraf 10.
Moldebadet Kl“ Cl'et kommunalt foretak etter kapittel 11 i kommuneloven. Regnskapet føres
etter kommunale prinsipper. Foretaket rapporterer til kommunestyret 2 ganger i áret. som
hovedselskapet Molde kommune.
Kontrollutvalget fattet i mote 20.6.2016. sak 20/ 16, følgende vedtak: «Kontrollutvalget ønsker
for fremtiden også å få fremlagt tertialrapport for Molde Eiendom Kl" og Moldebadet KF »_
Vedlagt saken følgjer:
0 Økonomirapport første tertial 2018 - Moldebadet KF, saksfrainlegg til styret,
formannskap og koinmutiestyret lit/vedlegg.
VURDERING
Økonomirapport for 1. tertial 2018 viser et periodisert n1erl`orbrul<på 1,6 mill. kroner, mot
700 000.- samme tid i 2017. Hovedårsaken til avviket skyldes inangleiide besøk. periodisering
av kortsalg og uforutsette tekniske utgifter skriver daglig leder Eva Kristin Ødegård.
Sekretariatet ser av tertialrapporten at det i 2018 er estimert et inerlorbrtik på lønn, grunnet

manglende budsjetterirrg av AH’, samt et merforbruk på vann i 2017 som etterbetales i 2018.
Det er forventet en innsparing som feilge av automatisering/energisparingstwrtwsjektet i 2018,

på kr 600 000,-.
Foretaket

estimerer

et underskudd

på 4,3 million i 2018. 2,8 million kroner til inndekning

Linderskuclcli 2017 og 1.5 million kroner er estimert merforbruk i 2018.

av

Sekretariatet viser ellers til at revisjonen hadde inerktiacltil .VloldebadetKl*sitt regnskap for
2017 knyttet til ttrealistislflbudsjettering. Revisjonen skrev at «Driftsregnskapet viser andre
salgs- og leieinntekter er innteksført med 2,8 niillioner mindre enn vedtatt budsjett. Etter var
vurdering er dette et betydelig avvik og i strid med koniniuneloveti § 46 3. ledd som sier at
budsjettet skal være realistisk» Revisjonen varslet i kotttrollutvfalgstiiote at det ville bli sendt
et nummerert brev til foretaket. Sekretariatet har fått opplyst at dette ikke er utført enda.

Daglig leder EVaKristin Ødegård skriver at for åtnøte revisjonens anmerkning:

er det

budsjettert med lavere besøkstall og i tillegg
har en Økt prisene og igangsett
innsparingsprosjekt for teknisk drift.
Besøkstall etter 1. tertial viser 5000 færre gjester enn på samme tid i tjor. Det er satt i gang
tiltak for á nâ estimert besøkstall. Det vises til Ødegårds saksfremlegg for detaljer.

Sekretariatet S61‘at rapport fra l. tertial viser en forverring i situasjonen sammenlignet med
rapporteririg fra l. tertial 2017. Sekretariatet vil anbefale at kontrollutvalget ber styret Om en
orientering om hvordan dette er tenkt fulgt opp. men det kan vaere hensiktsmessig å avvente
til etter at revisjonen

har sendt det nummererte

brevet.

Sekretariatet er ikke kjent med at det er feil eller mangler ved den li-ernlagtetertialrapporten.

.lane Anita Aspen
daglig leder

moldebadet
Arkiv'
Saksmappe; 2018/107-0
Saksbehandler: Eva Kristin
Ødegård
Dato: 15.05.2018

Saksframlegg
Økonomirapport

for første tertial 2018 - Moldebadet

Utvalgssaksnr

Utvalg

18/18

Styret for MoldebadetKF

KF

Møtedato

_V_W

29.05.2018

Molde formannskap
Molde kommunestyre

Daglig leders forslag
Økonornirapporten

til innstilling

for Moldebadet

KF for første tertial 2018 tas til orientering.

Saksopplysninger
Moldebadet KF har per første tertial 2018 et periodisert merforbruk på 1,6 million.
Hovedårsaken til avviket skyldes manglende besøk, periodisering av konsalg og uforutsette
tekniske utgifter.

Inntektsbudsjett,

regnskap og besøk
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Figur j viser besøk per første tertial 2011 - 2018
Figur 2

Besøk 2011 ~ 2018
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Figur 2 viser besøk per àr for 2011 - 2017 og estimert besøk for 2018. I tillegg viser figuren budsjettert besøk per år
2011 ~ 2018.
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Figur 3 viser avvikpkà inntekt i forhold til 'besøk per år

Fig u r 4
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Status drift pr. første tertial
Inntekter:
Første tertial viser en mindre inntekt pà lmillion.
- Første 4 mâneder viser et besøk pà 5000 færre gjester enn budsjettert. Dette
utgjør cirka 700 000,kroner i tapte inntekter på inngang. Årsaken til lavere

besøk er at vi har hatt et unormalt flott vær i perioden januar- april. Det er litt
tidlig à si om prisøkningen i 2018også er en av årsakene til lavere besøk.
-

Som følge av nytt kassasystern blir inntektene på blant annet àrskort og
klippekort periodisert ut fra bruk og ikke ved salg. Dette medfører at inntektene
er vanskeligere

å periodisere

riktig.

Pr. 30. april står det totalt 1 060000,på balansekonto. Dette gjelder årskort (kr
479 500,-)
og klippekort (kr 517000)og gavekort (kr 70000.-).
Den største
påvirkningen angående periodiseringen vil vi se pà klippekort, da disse
inntektsføres etter besøk i løpet av en to àrsperiode.
Ut i fra erfaringstall etter sju år, ser vi at det vil bli svært krevende à hente inn tapt besøk fra
første tertial. Det er allikevel stor variasjon på besøk i slutten av juli og i høstferie og juleferie,
ved høyt besøk i disse viktige ukene kan vi hente inn en del av det tapte besøket.

Kostnader:
Merforbruk pà kostnader første tertial er på 526000,-.
De fleste av kostnadene vil gå i balanse
ved àrsslutt. Under vil vi beskrive overforbruket per første tertial. På kostnadssiden er våre
prognoser for 2018estimert til merforbruk pà 700000,-.
o

o
o

Avvik på innsparing i forhold til automatiserings prosjekt: Prosjektet er cirka to mâneder
etter skjema og det kan påvirke innsparingen noe. Viser til forklaring under punkt
prosjekt automatisering under.
Vannlekkasje i vegg på lager. Dette estimerer vi til en kostnad på cirka 100000,Sameie har hatt større vedlikeholdskostnader enn budsjettert i første tertial, dette utgjør
cirka

o

-

80 O00,for Moldebadet KF.

vannforbruk: Vi har et mertorbuk på 100 000,i kommunale avgifter pà vann i 2017,
vannforbruket blir avregnet og etterbetalt i første tertial 2018.
Forbruk av vann vil variere
år for år og avhenger blant annet av om bassenger bør tappes ned i forbindelse med
drifissaker. Vannavgiften blir avregnet ut i fra foregående år, dette gjør det vanskelig à
treffe på budsjettering.
Vedrørende lønnsbudsjett for hele áret vil vi gå med et merforbruk på 375000,-.
Arsaken er manglende budsjettering på AFP.

Moldebadet KF har søkt rådmannen om 3,8 million i revidert budsjett. Dette består av 2,8
million til inndekking av underskudd i 2017,
samt en million i ramme for 2018.
Dette ser vi nå
bør økes med 0,5 million på grunn av periodisering av inntekter som står på balansekonto.
Foretaket har fått anmerkning

med revisor og kontrollutvalget

at etter kommuneloven

§46.3 har

foretaket urealistisk budsjettering. Kontrollutvalget bemerker at de har påpekt dette i 5 år.
Tiltaket for å møte revisjonens anmerkning har vi budsjettert med lavere besøkstall og i tillegg
økt prisene. I tillegg har vi igangsatt et innsparingsprosjekt for teknisk drift.
Etter første tertial

2018har vi 5000færre gjester enn på samme tid i fjor. Budsjett tallet for

2018er 128 000.
For à nå estimert besøk har vi følgende tiltak:
- Vi har igjennom nytt kundebehandlingssystem fått tettere kontakt med våre kunder.
Målet er à holde på nåværende årskortkunder i tillegg øke salget.
- Gjennom aksjon i resepsjonen har vi jobbet med å øke kompetansen og gjøre de
ansatte mer selvstendige. Effekten av dette skal gi økt salg på enkeltbilletter, klippekort,
gavekort og àrskort.
-

Vi opprettholder

-

Vi har tiltak med økt fokus på seniorer, dette gjøres gjennom seniordager og ekstra
tilbud på kurs og klippekort/dagsbilletter.

kursaktiviteten.

Prosjekt

automatisering:

Automatisering/energisparingsprosjektet
hadde oppstart 1. desember 2017 og er nà kommet
langt på en del punkter og er i startgropen pà andre deler. Hovedprosjektet forventes avsluttet
1. oktober 2018. Gevinsten vil da være mellom 0,5- 1,2 millioner per år, forventet innsparing i
2018 er 600 000.-.
Prosjektet kan deles inn i 3 deler:
1. Ombygging ventilasjon: I denne delen av prosjektet har arbeidet avdekket at det kanskje
ikke er nødvendig med store ombygginger, men mye a hente pà innjustering og feilretting
på systemene.
2. Ny struktur på serviceavtaler:
Prosessen med å redusere bruk av dyre serviceavtaler var
allerede startet tidlig i 2017 og kostnader og budsjett er redusert over siste àr. Samarbeid
med Molde vann og avløp KF og Molde eiendom KF er utvidet og videreutviklet.
3. Ombygging vannbehandling
forberedelser og anbudsrunde
styringssystemene.

og automatisering
drift: Det jobbes nå intensivt med
pà de større ombyggingene og oppgradering/utvidelse
av

Energiledelse
Parallelt jobbes det videre med sideprosjekt som gàr pà energiledelse i Moldebadet. Der det
jobbes med detaljert å kartlegge hva det brukes energi og vann pa. reparere feil, justere inn
systemer og følge opp resultater.
Med de tidlige og rimelige tiltakene som er iverksatt, har vi pa tross av en ekstra kald vinter
greid à holde forbruket pà omtrent samme nivà som vintermánedene ifjor.
I andre halvdel av april har enda flere av tiltakene begynt à gi avkastning (se graf), noe som vil
gi gevinst i de kommende måneder.
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I automatiseringsprosjektet teknisk drift har vi lagt inn en effektivisering av kostnader i budsjett
2018 på 600 000,-. Gevinst ut i fra automatiserings prosjekt og ERP prosjekt vil vi komme
tilbake til i 2. tertial rapport.

Forventet resultat 2018:
Moldebadet KF estimerer et underskudd på 4,3 million i 2018.
2,8 million er inndekking fra 2017 og 1,5 million er underskudd

Eva Kristin Ødegård
daglig leder

Vedlegg
1 Moldebadet KF - Økonomirapport 1. tertial 2018

2018.

Regnskap for Moldebadet

KF per 30.04.2018

taui heiemoo

Inntekter

Dagsbiletter

ffsz

2700

-518 s 000

2 134

Kortsalg

-112

1 284

1 138

1 250

Kursbiletter

627

622

Salg Aqua

299

271

28

887

264

Skolesvørnming

563

575

-12

1 210

387

80

665

»585

1 786

696

315

161

154

418

149

Organisasjoner og bedrifter
Andre inntekter
Ekstra driftstilskud fra morselskap
lnntekter Totalt

5

4 100

1 422

655

0

0

0

0

333

5 205

6 244

-1 039

17 823

5 902

—3743

3 703

—39 >10 357

»3 497

Utgifter
Netto lønnsutgifter
Kjøp av eksterne tjenester

370

-492

123

Innkjøp Aqua

—181

—127

-54

Strøm og oppvarming

-1 477
—380

—592
-175

-524

'493

31

-1 480

-630

-1 002

-600

-403

—1799

-552

Overføring av merverdiavgift til morselskap

-422

-300

-122

-1 200

-411

Kjøp av tjenester fra rnorselskap

-107

-107

0

-428

-104

Rammetrekk til morselskap

-161

-161

0

—483

>161

-6 509

-5 933

-526

-73

-73

1

0

-72

Andre driftsutgifter

Utgifter

Totalt

-17 604

-6 222

0

-219

-63

1

0

1

-73

1

-219

1 614

Finans

Kapitalkostnader egne investeringer
Annet finans

FinansTotalt

Kapitaltilskudd fra morselskap
Kapitalkostnader opprinnelig län
- Totalt

1 614
-1

0

6 295

1 053

556

1

»6 295

-1 614

60

59

1

0

-562

0

0

0

O

1 585

554

Fra morselskap til inndekning av merforbruk

Totalsum

-1 315

«l

247

-1 563

0

540

fl
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MOLDE EIENDOM KF. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2018
Sekretariatets

innstilling

KontrollutvalgettarØkonomirapport
for l. tertial2018 til orientering.
Saksopplysninger

Med hjemmel i kommunclmcn § 46 nr. 8. har Kornmunaldepanementet gitt Forskrift om
årsbudsjett for kommuner.

I § 10 i forskriftengår det framat administrasjonssjefengjennombudsjettåretskal legge fram
rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og utgifter i hcnhold til vedtatt
årsbudsjett. Dersom adtrtinistrasjonssjeletr finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå
nevneverdigc avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til
kommunestyret foreslås nødvendige tiltak. Rapporteringerrskal minimum skje to ganger pr.
árjf. merknad til paragraf 10.
Molde I-IicndomKF er et kommunalt foretak etter kapittel 11 i kommuneloven. Regnskapet
føres etter kommunale prinsipper. Foretaket rapporterertil kommunestyret 2 ganger i året.
som hovedselskapet Molde kommune.
[Jtvalget fattet i møte 20.6.20l6. sak 20/ 16. følgende vedtak: «Kontrollutvalget ønsker for

fremtidenttgså å få fremlagttertialrapportfor Molde EiendomKF og MoldebadetKF».
Vedlagt saken følgjer:
0

Økonomirapport for Molde Eiendom KF 04-18 - saksframlegg til styre. formannskap
og kommunestyret m/vedlegg.

VURDERING
Ársprognose viser at Molde Eiendom KF forventer å gå i balanse. Det er noe usikkerhet
knyttet til prognosen. skriver daglig leder Mona Helen Sørensen.
Periodisert merforbruk per 1. tertial 2018 er på 1,987 mill. kroner mot 4.1 mill. kroner per 1.
tertial 2017. Daglig skiver at flere av avvikene skyldes periodisering.

Daglig leder skriveri tertialrapporten
at i 2017 kuttetforetaketstore summerbåde i lønn.
strøm. vedlikehold og renhold. Det er ikke ønskelig å gjøre tilsvarende i 2018. da dette pa sikt
vil være med å forringe verdiene i eiendomsmassen. Foretaket vil i 2018 ha spesielt fokus på

å reduserestromkostnadeneog et ekstrafokus på inntektssiden.Bl.a. fokus på à få mindre
vakanse i boligene.

MOLDE
Molde I-Iiendom KF
Arkiv.
033
Saksmappe:2018/88-0
Saksbehandler: Mona Helen
Sørensen
Dato; 03.05.2018

Saksframlegg
Økonomirapport

for Molde Eiendom KF 04-18

Utvalgs§aksnr

Utvalg

5§/18

Styret for Molde Eiendom KF fra 1.7.2013
Molde formannskap
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Forslag til vedtak
Regnskapsrapport for 1. tertial 2018 for Molde Eiendom KF tas til orientering,

Saksopplysninger
Økonomirapport - Molde Eiendom KF

1. tertial 2018
Regnskap

tall i hele100í!

Årsbudsjett

Awik

Årsbudsjett

Årsprognuse

Driftsinntekter
Overføring fra morselskap

-16 610

»16610

-

Hiisleieinntekter

44687

-14 729

-47

—3341

-3329

11

>9988

-

2 020

-1700

320

-5 100

200

Internt salg
Arbeid med investeringsprosjekt
Andre inntekter
Sum driftsinntekter

—66440
44186

-687

-862

-175

37 339

-37 230

110

-128 BB

-2 S85

zoo

-

903

Driftsutgifter
Netto lønnsutgifter

10811

11643

832

32046

Kjøp aveksterne tjenester

4456

3886

-570

11127

Strøm og oppvarming

8117

7 103

»1014

17 502

Forsikring og kommunale gebyrer

Husleieutgifter
Andre driftsutgifter

3913

3991

11041

10073

79

-969

-700

9664

2120

28 222

-zoo

2633

1994

-638

6344

—

40 971

38 690

-Z 231

104 905

-Zlli

Åvd rag

4 073

4 262

189

14 587

Renter

2580

2575

-5

8807

-

-

6 653

6 837

184

23 354

1ozss

smi

-19s1l

Sum driftsutgifter
Renterog avdrag

Fond

Sum renter og avdrag

Totalsum

Regnskap
100 ADMINISTRASJONCG STYRE

990

2% DRIFT DG EIENDOMSFORVALTNING

Periodebudsjett
1 151

-

Awik

i

o_

Årsbu sjett
151

22 650

20 787

'1 873

im VEDLIKEHOLD

665

965

Ha)

2 594

4“) PROSIEKTERING

~27

129

155

199

7 627

500 RENHOLD

53 475

2 554

2 B47

294

B00 UTLEIEBOUGER

'Ö 579

-7 B10

—1231

- 24 350

900 FRIE INNTEKTER OG FlNÅNSlERlNGSUTGlFTER

-9 978

'g 773

206

-43 045

10235

sm]

-1sa1l

Awik

3 501

-900

300
-

6%
r

-_

Her fremgår økonomirapporten per 1. tertial 2018 for Molde Eiendom KF. Periodisert
merforbruk er på 1,987 mill. kroner per 1. tertial. De største avvikene er innen Drift og
forvaltning og Utleieboliger. Det er også de som har de største budsjettene både for
inntekter og kostnader. Flere av avvikene i tertialrapponen skyldes periodisering.
Til styrets informasjon legges det i styremøtet også frem tertialregnskapstall iht. mer
detaljerte kostnadsarter
Årsprognosen

pr ansvarsomrade.

viser at Molde Eiendom KF slik situasjonen er per 1. tertial 2018

forventer á gå i balanse i 2018. Det er noe usikkerhet knyttet til prognosen.

Avvik på periodisert budsjett
Årets første tertial er preget av at vi har lagt bak oss en kald og glatt vinter, med behov
for mer grusing/brøyting,

og høyere strømpriser enn budsjettert. l rapporten

kommenteres kun de største avvikene.

Administrasjon og styre
Avdelingen

har et positivt avvik i 1. tertial pà grunn av lavere lønnskostnader

enn

budsjettert. Lønnskostnadene vil gâ opp i en periode da ny Kontorleder skal starte en
måned før nåværende kontorleder slutter. Administrasjon og styre tar sikte pà å gâ i
balanse i 2018.

Drift og eiendomsforvaltning
Avdelingen har et merforbruk pr 1. tertial på 1,873 mill. kroner. Flere av avvikene for
denne avdelingen skyldes primært periodisering, her nevnes husleiekostnader.
husleieinntekter og service av tekniske anlegg.
Hovedforklaringen for avvik for dritt og eiendomsforvaltning er kostnader til strøm som
er ca. 0.6 mill. kroner over budsjett. En kald og tørr vinter har gitt stort strømforbruk

og

dyre strømpriser. Den snørike vinteren har ført til at kostnadene til snørydding i 1.tertial
gikk over budsjett med ca. 0,3 mill. kroner. Det forventes lavere forbruk av strøm og
brøyting for gjenværende del av 2018, men dette er poster det er vanskelig ä påvirke i

nevneverdig grad.
Foretaket har en stor budsjettpost for forsikring av bygg etc. Det er i 2018 budsjettert

med ca. 0,2 mill. kroner for lite i forhold til de utgiftene som foretaket har. Dette vil måtte
dekkes via kutt i andre poster, eksempelvis vedlikehold, om ikke foretaket får avviket
kompensert i revidert driftsbudsjett.
Det er et merforbruk i 1. tertial pà over 0,45 mill. kroner til innleid vedlikehold

pà bygg

og tekniske anlegg, samt driftsmateriell til bygg. Kostnadene var høye i 1. tertial på
grunn av etterslep fra 2017. Det er forventet en noe lavere forbruk resten av 2018 slik
at budsjettet vil komme i balanse.

Drift og eiendomsforvaltningvil bli en del av avdelingeiendomsdrifti 2018 og resultatet
til avdelingen vil utgjøre en stor del av den nye driftsavdelingen. Avdelingen tar sikte på
å komme i balanse ved àrsslutt.

Vedlikehold
Avdelingen har et positivt avvik pr 1. tertial. Avdelingen har hatt noe lavere
lønnskostnader enn budsjettert som resultat av utlån av ansatte til andre avdelinger
internt i foretaket. Ansatte i avdelingen arbeider mye med investeringsprosjekt,

noe

som er med à bidra til et positivt resultati 1. tertial. Samarbeidet mellom avdelingene
har startet før de slås sammen og resultatet til vedlikehold må derfor sees i

sammenhengmed drift og forvaltning.Avdelingensresultatvil bli en del av resultatettil
avdeling eiendomsdrift i 2018.

Prosektering

Prosjektering har et positivt avvik pr 1. tertial, dette med bakgrunn i lavere
lønnskostnader enn budsjettert. Avdelingen har pr mai kun en ansatt og
lønnskostnadene vil fortsatt bli noe lavere enn budsjettert frem til avdelingsleder for
eiendomsforvaltning og ny prosjektleder er ansatt. Avdelingen prosjektering ligger an til
å gå i balanse. Avdelingen vil bli en del av avdeling eiendomsforvaltning i 2018 og vil
da bli del av den avdelingens resultat.

Renhold

Avdelingen har et positivt avvik. Dette skyldes i all hovedsak lavere lønnsutgifter enn
budsjettert og refusjon av sykepenger. Avdelingen ligger an til å levere et bedre resultat
for 2018 enn opprinnelig budsjettert. Avdelingens resultat vil bli en del av resultatet til
avdeling eiendomsdrift i 2018.

Utleieboliger
Flere av avvikene for utleieboliger skyldes primært periodisering, her nevnes
lisenskostnader, kommunal gebyrer og kjøp av inventar og utstyr.
Strømkostnadene ligger ca. 0,4 mill. kroner over budsjett, og forklares av kald vinter og
høyere spotpriser enn budsjettert. Mens kostnader til snørydding er 0,2 mill. kroner

over budsjett pr 1. tertial.
l-lusleieutgifter ligger knappe 0,2 mill. kroner over budsjett. og kan forklares med noe
høyere utgiftsøkninger

enn vi forutsá da budsjettet ble lagt. Husleieinntekter

og refusjon

fra egen kommune ligger 0,2 mill. kroner under budsjett. Dette kan forklares ved
planlagt vakanse i forbindelse med forberedelser

for salg av boliger, færre flyktninge-

bosettinger og vakanse ved bytte av kommunale boliger. Det er et mål å lukke dette
avviket mot slutten av året.
I sum viser det periodiserte regnskapet et regnskapsmessig merforbruk på 1,2 mill. Det
er vanskelig å hente inn igjen økte strømkostnader og brøytekostnader, men det er
fortsatt et mål å gå mot et årsresultat nær balanse.
Avdeling Utleieboliger vil bli splittet i avdeling eiendomsdrift og avdeling
eiendomsforvaltning i 2018, resultatet til utleieboliger vil derfor måtte sees i
sammenheng

med andre avdelinger fremover.

Frie inntekter og finans
Det er 0.2 mill. kroneri

avvik i avdrag på lån. Avviket skyldes periodisering.

Tiltak som er gjennomført

eller vurderes

gjennomført

I 2017 kuttet foretaket store summer både i lønn, strøm, vedlikehold og renhold. Det er

ikke ønskelig å gjøre tilsvarende i 2018, da dette på sikt vil være med á forringe
verdiene i eiendomsmassen

til kommunen.

Det blir likevel nødvendig å ha kostnadsfokus i 2018. Spesielt er det fokus på å
redusere strømkostnadene, da det er det området som har de største utgiftene. Det er
en balansegang mellom á redusere strømmen og det å ta være på brukernes ve og vel.

l tillegg til å ha fokus på kostnadskutt blir det satt et ekstra fokus på inntektssiden. Et

enda mer aktivt samarbeidmed NAV og KTK for å få nye leietakereraskt inn i ledige
boliger vil gi bedre leieinntekter. Målet for 2018 er maks 4 % vakanse. For å nå dette
rnàlet må vi ha mindre enn 4 % vakanse andre halvår av 2018.

Konsekvenser av de tiltak som er gjennomført eller skal gjennomføres
Konsekvensene

vil være mindre enn foregående år, men det vil blitt gjort tiltak for

á

spare strøm. Hvor mye som kan spares er vanskelig à beregne i og med at det er kuttet
i flere omganger tidligere.

Daglig leders konklusjon
Årsprognosen viser at Molde Eiendom KF slik situasjonen er pr 1. tertial 2018 forventes

å gâ i balanse. Det er ennå usikkerhetknyttet til prognosenda både endring av
leietakermasse, strømpriser og eksempelvis snø vil være faktorer som foretaket ikke
kan styre og som kan påvirke det økonomiske resultatet.

Mona Helen Sørensen
daglig leder
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AVHENDING

AV T()MT NEDRE FUGELSET

Sekretariatets

innstilling

Dato

V

6.6.2018

Saksframlegg
Møtedato
13.6.2018

Kontrollutvalget tar gjennomgangen til orientering og vil ta med kunnskapen når det skal
vurderes bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Kontrollutvalget vil anbefale at fastsettelse av vederlag for parkering pa kommunens eiendom
blir fastsatt i et reglement.
Saksopplysninger
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsvnsorgan og skal forestå det løpende
tilsynet med kommunen og kommunens virksomhet på vegne av kornmtrrrestyret. jfr.
kornmtrrrelovert § 77.
I kontrollutvalgets møte 31.1.2018. sak 08/18 Eventuelt. ble det tatt opp en henvendelse
vedrorende avhending av tomt på Nedre Fugelset. Det stilles spørsmål ved om det har vært

forskjellsbehandling ved salg av kommunal grunn. Vedkommende opplyser at han i 1999
kontaktet kommunen med ønske om å få kjøpe kommunal grunn. Det ble forklart at arealet
ikke kunne selges, da det var trklart hvor mye av dette som ville gå med til fremtidig
vegbygging. [Ian hevder at han i 2016 ble klar over at kommunen i 2012 hadde solgt tomten
uten at han. eller eventuelt andre potensielle kjøpere var blitt kontaktet.
Kontrollutvalget gjorde følgende konklusjon:
I. Kontrollutvalget ønsker å bestille en avtalt kontrollhandlirrg fra Møre og Romsdal
Revisjon IKS knyttet til avtale om disposisjon og opsjon på kjøp av kommunens
eiendom, gnr 26 bnr 237 og 331. lår avhendingen gjort i tråd med gjeldende regler og
fullmakter?
Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig tilbakemelding pà hvordan garantien
for eventuell rivning av bygg på Fannestrandsvegen 85 er sikret. om det blir
nødvendig i forbindelse med utbygging av E39. Dette for ikke å påføre offentlige
instanser ekstra kostnader.
Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig vurdering knyttet til fastsettelse av
vederlag for parkering på kommunens eiendom gnr 26 bnr 237 og 331.
l kontrollutvalgets mote 7.3.201 8. sak l 1/18 vedtok utvalget å godkjenne prosjektplan for
avtalt kontrollhandlirtg. under forutsetning av kornmunestyrets godkjenningjf.

kontrollutvalgssak 13/18. Kommunestyret godkjente i møte 19.4.2018. sak 12/18. at
kontrollutvalget kunne bestille to avtalte kontrollhandlinger. utover et
tbrva1tningsrevisjorrsprosjekt i 2018
Vedlagt følger:

0
I

Avtalt kontrollliandling
rapport om taktiske ftmn. datert 3152018 fra More og
Romsdal Revisjon IKS til kontrollutvalget i Molde kommune.
Kontrollutvalget-OppIolgirig av sak —Kommunal torntesalg nedre lfugelset. brev
daten 6.3.2018 fra Molde kommune til kontrollutvalget i Moldc kommunc.

VURDERING
F,r avhendingen

gjort i tråd med gjeldende

regler og fullmakter?

Som kontrollutvalget ble infortnert om ved bestilling av avtalt kontrollhandling i sak 11/18 i
mote 7.3.2018. så vil revisor ved en avtalt kontrollhandling kun avgir rapport om resultatene
av avtalte kontrollhandlinger og gir ikke uttrykk for noen sikkerhet for at informasjonen ikke
inneholder vesentlige feil. Kontrollutvalget som mottaker av rapporten må selv vurdere de
kontroller som er utlbrt og de funn som er rapportert og trekke sine egne konklusjoner på
dette grunnlag.

Kontrollutvalget har mottatt en rapport etter gjennomført avtalt kontrollhandling, datert
31 .5.2018:
Revisjonen har undersøkt lialgende forhold:
1. Kartlegge

regler og fullmakter

for a\'hending

i 2012

2. Er disse reglene og fullmakter i tilfelle benyttet i gjeldende sak
Det vises til vedlagt rapport om for oppsummering av alle funn.
Sekretariatet har merket seg llilgende:
0 Molde kommunes reglement for konimunestyre. formannskap og faste utvalg. Disse
ble vedtatt av kommunestyret i 2003 og endret i sak 133/11 og 35/2012. Reglementet
sist endret i sak 133/201 1 var gjeldende ved avtaleinngâelse 20.1 .201 2. Reglement for
Molde formannskap har bestemmelse i § 1 om hvilke saker som legges fram for
formannskapet. Det bestemmes blant annet at formannskapet ikke har myndighet til å
behandle saker om erverve. avhende. makeskifte eller pantsette fast eiendom eller å
avstå eller bortfeste noen rettigheter i fast eiendom når eiendommen eller rettigheten
er mer verdt enn 5 mill. kroner.
0 Avtalen ble ikke behandlet politisk
0 Kommunen behandlet avtalen som en leieavtale
0 Kommunen behandlet avtalen ut fra at den ikke var av prinsipiell karakter
I Iht de bestemmelsene som var gjeldende fram til 2().1.20l2 kunne administrasjonen
leie eiendom, men ikke selge den.

0 IIvorvidt avtale om leie og opsjon på salg burde vært håndtert som reelt salg er ikke
avklart i de bestemmelsene

som var gjeldende

ved avtaleinngåelse

i 2012.

Ut fra det som kommer frem i revisjonens kontrollhandling. så var det ikke avklart i de
bestemmelsene som var gjeldende ved avtaleirtngåelse i 2012, hvorvidt avtale om leie og
opsjon på salg burde vært liítndtert som reelt salg.
Hvordan er garantien for eventuell rivning av bygg pá Fannestrandsvegen
blir ttødvendig i forbindelse med utbygging av E39?

85 sikret. om det

Kontrollutvalget har fått svar i brev datert 6.3.2018 fra rådmannen i Molde kommune. Det
vises til vedtak i plan- og utviklingsstyret sak 49/1 O, 18.5.2010, «Søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan og rammetillatelse for riving av eksisterende bygg samt oppføring av nytt
kontor- og lorretriirigsbyfgg. gnr. 26. bnr. 57. Fannestrandsvegen 85. Bolig Eiendom Molde
AS.» I saksframlegget så star det bl.a. folgende «Problematikken i denne saken er forholdet til

europavegen. Oppføring av et bygg pâ eiendommen kan vanskeliggjore senere utbygging av
innfartsvegen til Molde. Den problematikken er uavhengig av hva bygget brukes til. Det
omsøkte bygget er ikke i strid med regulert byggegrense i gjeldende plan og ligger innenfor

de storrelses- og lrtayclebegrensinger som er angitt, .Administrasjonen kan derfor ikke se at
kommunen har hjemmel til å avslå at det oppføres et bygg på eiendommen. l så fall må det
legges ned bygge og deleforbud»

Administrasjonen har i sitt saksfrernlegg vurdert det slik at de mener at et vilkår om fjerning
ikke kan knyttes opp mot dispensasjon fra formålet i plan.

Sekretariatet tolket' det derfor slik at vedtaket i sak 49/10 i plan- og utviklingsstyret viser at
kommunen ikke fant hjemmel for å kreve en garanti for fjerning, slik Statens vegvesen ba orn
i sin lioririgstittalelse. Som rådmannen skriver i sitt svar til kontrollutvalget, så er det da
alminnelige erstatnings-/ekspropriasjonsregler
som gjelder.
l-lvordarr ble fastsettelse av vederlag for parkering på kommunens eiendom gnr 26 bnr 237 og
33l vurdert?
l e-post av l4.3.20l ó fra kommunalsjef plan og trtvikling, så sies det at leiepris er utregnet fra
en grunnverdi på 900pr m2 og at arealet var 648 m2 minus vegarealet- avrundet til 500m2 —
og derav en total verdi på arealet på 450 000.Av dette beløpet skal leier betale 4 % årlig leie,
dvs. 18 000,-.

l rådmannens tilbakemelding til kontrollutvalget dater 6.3.2018 opplyses det om at
fastsettelsen av vederlag for parkering på kommunens eiendommer gnr. 26 bnr 237 og 331 er
gjort ul fra en samlet vurdering av tilsvarende områder. Det vises også til at
parkeringsotitrådet ikke ligger i et avgiftsbelagt parkeringsornråde, noe som ble hcnsyntatt
V€dinngåelse av avtalen. Avgiften erjustert i forhold til konsumprisindeksen og for 2017 var
den årlige avgiften ea. 20 000,for 650 mfl. Rådmannen viser til at parkeringsotiiråclet for

parkeringsoirirådet til Arnfr Roseby er 3 ganger' så stort, og for det betaler de 31 000,pr. år.
Oppsummering
Ut fra de kontroller som revisjonen har gjort. så ser det ikke ut til at det har vaert brudd på
regler eller tullmakter.
På det tidspunktet derme avhendingerr fant sted så var det få regler og rutiner på området og
mindre detaljerte delegasjonsskriv. Bedre reguleringer kom på plass like etterpå. .Vlolde
kommune vedtok 15.] 1.2012 delegeringsregleriient iht. nye bestemmelser i kornmuneloverr. l
tillegg vedtok kommunen

21 .3/.701 3 instruks om avhending

av eiendom.

Sistnevnte

dokurnent

inneholder detaljerte bestemmelser om salg av eiendom.

Vedtaket i sak 49/10 i plan- og tttviklirigsstyret viser at komnmnen ikke fant hjernmel for å
kreve en garanti for ljerning av bygg om det ble nødvendig ved utbygging av E39, slik
Statens vegvesen ba om i sin høringsuttalelse. l så fall måtte det ha blitt lagt ned bygge og
deleforbud, noe som ikke ble gjort.

Når det gjelder fastsettelsen av vederlag for parkering på kornmtirienseiendommer, så sier
rådmannen at det er gjort ut fra en samlet vurdering av tilsvarende områder. Sekretariatet vil

anbefale at fastsettelse av vederlag for jiarkeririg på kornmunens eiendom blir fastsatt i et
reglement.
Crjeririonigang av denne saken viser at regler, rutiner og reglement er viktig for å sikre
dokumentasjon. åpenhet og likebehandling. Sekretariatet vil anbefale at kontrollutvalget tar
med kunnskapen fra denne saken inn i sin vurdering av tema for nytt
forvaltningsrevisjonsprosjekt.
.lane Anita Aspen

daglig leder

MRI?
Møre og Romsdal Revisjon lKS

Kontrollutvalget for Molde kommune
v/ Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Rådhusplassen1
6413 Molde

Avtalt kontrollhandling - rapport om faktiske funn
Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med dere, og listet opp nedenfor.
Vårt oppdrag er utført i samsvar med lSRS4400 «Avtalte kontrollhandlinger». Handlingene er utført

kun forå bistå kontrollutvalgeti deresvurdering av om disposisjon,utleie og opsjon på kjøp av
kommunaltomt, gnr 26 bnr 237 og 331, ble gjennomført i tråd med de kommunale regler og

fullmakter som var gjeldende på avtaletidspunktet.
Vi har undersøktfølgende forhold:
1.
2.

Kartlegge regler og fullma kter for avhending i 2012
Er disse reglene og fullmakter i tilfelle benyttet i gjeldende sak

innhenting av dokumentason
Revisjoneninformerte Molde kommunev/ rådmann og kommunalsjefom kontroilhandlíngeniepost. Revisjonen ha om informasjon om status for gnr 26 bnr 237 og 331, og tilgang til
dokumentasjon Molde kommune har knyttet til disposisjon, utleie, opsjon på kjøp og eventuell
avhending av gnr 26 bnr 237 og 331.
le-post 24. og 28.5.2018 mottok revisjonen etterspurt dokumentasjon. l tillegg har revisjonen
innhentet Delegeringsreglement for Molde kommune 20121015 og 20162019, og Reglement
kommunestyret, formannskap og faste utvalg (Plan og Utviklingsutvalget og Drift- og

forvaltningsutvalget)i Molde kommune.
I tillegg har revisjonen fått oversendt dokumenterfra kontrollutvalget i brev datert 12.2.2018 og
mottatt kopi av brev datert 18.11.2018til Kontrollutvalget i Molde kommune. Begge brevene hadde
en rekke vedlegg.
Oversikt over dokumenter som revisjonen har hatt tilgjengelig følger vedlagt.

l

i

Revisjonens funn oppsummeres som følger:

1. Regler og fullmakterfor

disposisjon, utleie og opsjon på kjøp som var gjeldende i 2012

Revisjonen har kartlagt aktuelle dokumenter som var styrende for Molde kommune i 2012 på

områdene utleie, opsjon på kjøp og salgav areal/ parkeringsareal.Følgendedokumenter er vurdert:
Molde kommune har reglement for kommunestyre, formannskap og faste utvalg. Disse ble

vedtatt av kommunestyret i 2003 og endret l sak 133/2011 og 35/2012. Reglementetsist endret i
sak 133/2011var gjeldendeved avialeinngåelse20.1.2012.Reglementfor Molde formannskap
har bestemmelsei § 1 om hvilke saker som leggesfram for formannskapet.Det bestemmesblant
annet at formannskapetikke har myndighet til å behandlesakerom å erverve, avhende,
makeskifte eller pantsette fast eiendom eller å avstå eller bortfeste noen rettigheter i fast
eiendom når eiendommen eller rettigheten er verdt mer enn 5 mill. kroner.
Postodresse:Møre og Romsdcll Revisjon lKS,Kalbakken 1.6509 Kristionsund
Avd. Molde: Julsondvelen 47A 6412 Molde —Avd. Surnodolz B('Jrdsh<1ugvcgon1, 6650 Surriodol
e-post: pcusf@mrrevisjon.n0

Organisasjonsnummer 917 802 l49

l
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l

0

0

Fullmaktstrukturen i Molde kommune, også før vedtakelse av delegeringsreglement, var basere

0

på maksimaldelegeringtil administrativt nivå.
Torntetildelingsreglerfor Molde kommune vargjeldende ved avtale inngåelse20.1.2012.Ut fra

i

ordlyden idokumentet gjaldt dette ikke for utleie av tomt/ eiendom eller avhending av
parkeringsareal.

0

Delegeringsreglement2012 til 2015 ble vedtatt 15.11.2012,og var ikke gjeldende ved

I

avtaleinngåelsen 20.1.2012. Gjeldende deiegeringsreglement ble vedtatt 18.2.2016 og gjelder for
perioden 2016 til 2019.
Instruks om avhending av eiendom ble vedtatt 21.3.2013, og var ikke gjeldende ved

í

avtaleinngåelsen20.1.2012.
2.

Er de regler og fullmakter som gjaldt i 2012 benyttet i gjeldende sak

i

Revisjonenhar gått gjennom saksdokumenterknyttet til utleie og opsjon på kjøp av gnr 26 bnr 237
og 331 i forhold til regler og fullmakter som gjaldt fram til 20.1.2012.Det foreligger dokumenter som
redegjør for prosessen som førte fram til inngåelse av avtalen. l enkelte dokumenter vises det til

muntlig kommunikasjonog møter.
Gjennomgangen viser følgende funn:
Det var få regler på det vurderte området i 2012.
I
Det var mindre detaljerte delegasjonsskriv i 2012.
I
Det var møter og muntlige avklaringer mellom kommunen og utbygger om bruk og leie av
kommunens areal til tilkomst og parkeringsareal.
I
Plan- og Utviklingsutvalget ble ved behandling av dispensasjonssøknad informert om avklaringer
vedrørende bruk av kommunens areal til tilkomst og parkeringsareal.

I

Avtale om leie av areal og opsjon på kjøp ble fremforhandlet av kommunalsjef.
Kommunen behandlet avtalen som en leieavtale.
Kommunen behandlet avtalen ut fra at denne ikke var av prinsipiell karakter.
Avtalen ble undertegnet av ordfører i tråd med bestemmelsene i kommuneloven § 9.

Avtalen ble ikke behandlet politisk.
iht de bestemmelsene som var gjeldende fram til 20.1.2012 kunne administrasjonen leie ut

eiendom, men ikke selgeden.
-

Hvorvidt avtale om leie og opsjon på salg burde vaert håndtert som reelt salg er ikke avklart i de
bestemmelsene som var gjeldende ved avtaieinngåelse i 2012.

Molde kommune vedtok 15.11.2012 delegeringsreglement iht nye bestemmelseri kommuneloven. I

tillegg vedtok kommunen21.3.2013instruks om avhendingav eiendom.Sistnevntedokument
inneholder detaljerte bestemmelser om salg av eiendom.
å

Revisjonens har basert sine kontrollhandlinger på dokumenter innhentet fra Molde kommune. Siden

de ovenståendekontrollhandlingenehverken utgjør revisjon eller begrensetrevisjon i samsvarmed
revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at denne ikke inneholder vesentlige

feil.
Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller begrenset revisjon í
samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapport
til dere.
Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt i denne

rapporten og til deres informasjon, og skal ikke brukestil noe annet formål.
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I Møre og Romsdal Revisjon IKS
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‘Einar Andersen

Oppdragsansvarligforva/tningsrevisor

Vedlegg: Dokumentliste
Reglement innhentet fra Molde kommune:
Reglement for Molde kommunestyre, Molde formannskap, Plan»og Utviklingsutvalget og Driftf
og forvaltningsutvalget (vedtatt i kommunestyresak 94/2003, 133/2011 og 35/2012)
Reglement for faste utvalg (Plan og Utviklingsutvalget og Drift- og forvaltningsutvalget) i Molde
kommune
Reglement for plan- og utviklingsstyret i Molde kommune
Delegeringsreglement 2012 til 2015
Delegeringsreglement 2016 til 2019
Dokumentasjon innhentet fra Molde kommune:
le-post datert 24 og 28.5.2018 mottok revisjonen etterspurt dokumentasjon fra Molde kommune.

1) Kommunestyresak77/06 -Tomtetildelingsregler for Molde kommune- endringsforslag
Z) Tomtetildelingsregler for Molde kommune —-vedtatt av kommunestyret 28.09.2006
3) Kommunestyresak 12/13 - Instruks for avhending av fast eiendom m.v. -fullstendig
4)
5)
6)

saksprotokoll
Instruks for avhending av fast eiendom m.v ~ vedtatt av kommunestyret 21. mars 2013
Brev av 10. februar 2012 med signert avtale mellom Molde kommune og Kongsveien Eiendom AS
Mailer fra kommunalsjef Eirik Heggemsnes til Nils Ingar Bugge datert: 14. mars 2016, 7. april
2016, 26. april 2016, 23. juni 2017, 28. juli 2017, 5. januar 2018.
Brev fra rådmannen til Nils Ingar Bugge datert 14. juni 2017 og 5. desember 2017.
Kommunestyresak 087/02 - Endring av Molde kommunes tomtetildelingsregler m/saksprotokoll.

7)
B)
9) Saksutredningog protokoll fra PS49/2010, inkl melding om vedtak (Molde kommune ref:
2009/4005)
10) Brev fra arkitekt av 5.1.2010 (Molde kommune ref: 2009/4005)
11) Kommunens vedtak 11/468 datert 2872011 (Molde kommune ref: 2009/4005)
Dokumentasjon mottatt fra Kontrollutvalget

i Molde kommune:

Møre og RomsdalRevisjonIKSmottok i brev datert 12.2.2018fra Kontrollutvalget i Molde kommune
informasjon om vedtak i kontrollutvalgets sak 8/2018. Vedlagt brevet fulgte de dokumentene som
utvalget hadde mottatt i saken. Vedlagt brevet fulgte 1B vedlegg:
ll Brev fra Nils lngar Bugge til Molde kommune datert 7.11.2017; Vedrørende kommunalt
tomtesalg pä Nedre Fuglset- Fuglsetbakken 1
2) Saksframlegg Plan og utviklingsstyret 18.5.2010 sak 49/2010; Søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan og rammetillatelse for riving av eksisterende bygg samt oppføring av nytt kontor»
og forretningsbygg. Gnr. 26, bnr. 57, Fannestrandvegen 85. Bolig Eiendom Molde AS

3) Avtale mellom Molde kommune og KongsveienEiendomASdatert 20.1.2012.Avtalen stadfester
4)

rett til adkomst over og parkering på kommunens eiendom, og regulerer blant annet opsjon på
kjøp av kommunens eiendom (gnr 26 bnr 237 og 331)
E-post datert 2.12.2009 fra Molde kommune v/ arealplansjef til Anne Lene Helgatun;
Fannestrandvegen 83, 85

3

5)
5)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Brev fra Molde kommune til Arkitektkontoret BBW AS; etterlysning av dokumentasjon i
forbindelse med oppføring av kontor og foretningsbygg. Fannestrandvegen 83 og 85
Epost fra Advokat Øyvind H. Meisingset til Molde kommune v/ Geir Amdam datert 10.10.2011;
Fannestrandvegen 85
E-post fra Molde kommune v/ Geir Amdam til Advokat Øyvind H. Meisingset datert 10.10.2011;
Fannestrandvegen BS
E-post fra Advokat Øyvind H. Meisingset til Molde kommune v/ Geir Amdam datert 19.1.2012;
Fannestrandvegen —gnr 26 bnr 237 og 331
E-post fra Molde kommune v/ Geir Amdam til Advokat Øyvind H. Meisingset datert 18.1.2012;
Fannestrandvegen -gnr 26 bnr 237 og 331
E-post fra Advokat Øyvind H. Meisingset til Molde kommune v/ Geir Amdam datert 11.1.2012;
Fannestrandvegen -gnr 26 bnr 237 og 331
Epost fra Molde kommune v/ Eirik Heggemsnes til Nils Ingar Bugge datert 7.41.2016;Svar på mail
av 21. mars 2016 ~ saksbehandling
Brev fra Molde kommune til Nils Ingar Bugge datert 14.6.2017; Tilbakemelding avtale 20. januar
2012
Saksframlegg Molde kommune datert 1222013; Godkjenning - Instruks for avhending av fast
eiendom
Kartskisse Nedre Fuglset, datert 1212012
Brev fra advokat Kristin Syrstadeng Sørensen til Kontrollutvalget i Molde kommune datert
26.1.2018; Arealforvaltning m.v.
Brev fra Molde kommune til Nils Ingar Bugge datert 5.12.2017; Kommunens disponering av eget
grunnareal, Fuglsetbakken 1
Molde kommune, kommunestyret 21.3.2013 sak 12/2013; Instruks for avhending av fast
eiendom m.v.
Molde kommune, kommunestyret 28.9.2006 sak 77/2006; Tomtetildelingsregler for Molde
kommune

i
i

i

Koni av brev til Kontrollutvalgeti Molde kommune
Møre og Romsdal Revisjon IKS mottok i e-post 18.11.2018kopi av brev fra Nils Ingar Bugge til
Kontrollutvalget i Molde kommune; Saken gjelder oppfølging av kommunalt tomtesalg på Nedre
Fuglset. Vedlagt brevet fulgte fire vedlegg:

1)

Brev fra Advokatfirma Øverbø Standal 81Co til Molde kommune datert 18.8.2010; Molde
kommune, Plan og utviklingsstyrets vedtak i sak 49/10 - uttalelse til klage på vedtaket fra Statens
Vegvesen av 7. juli 2010

å

Z) SaksframleggMolde kommune plan og utviklingsstyret28.09.2010;Klagepå vedtak PUS49/10 ~
Klage tas delvis til følge - Gnr. 26 Bnr. 57 —Fannestrandvegen 85 - Bolig Eiendom Molde AS

3) E-postfra Nils Ingar Buggetil Molde kommunev/ Eirik Heggemsnesdatert 1311016; Tomten øst

4l

for Axtecbygget gnr 26/237 og 26/331 Myklebusttomta som idag disponeres av eierne av
Fannestrandveien 83 Eiendom AS Ref. leieavtale samt opsjon på kjøp av tomta til nåværende
leietagere
E-post fra Molde kommune v/ Eirik Heggemsnes til Nils Ingar Bugge datert 14.3.2016; Tomten øst
for Axtecbygget gnr 26/237 og 26/331 Myklebusttomta

4
i

MOLDE KOMMUNE
Rådmannen
Plan- og utviklingsavdelingen

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Rådhusplassen 1
6413 MOLDE

Deres ref'

Vár ref'

Saksbeh

Arkivkode-

Dato:

201B-046/JAA

2017/686

Eirik Heggernsnes

033

06 032018

Kontrollutvalget-

Oppfølging av sak - Kommunal tomtesalg på

nedre Fuglset
Viser til brev av 12. februar 2018 der kontrollutvalget
kontrollutvalget konklusjon.

ber om tilbakemelding på pkt 2 og 3i

Rådmannenvil gi slik tilbakemelding.
Ad pkt

2

Plan- og utviklingsstyret behandlet sak 49/10 - «Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan og
rammetillatelse for riving av eksisterende bygg samt oppføring av nytt kontor- og forretningsbygg.
Gnr. 26, bnr. 57, Fannestrandvegen 85. Bolig Eiendom Molde AS» i møte 18. mai 2010.
Styret gjorde følgende vedtak:
«Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, jf. overgangsforskrift § 13, gis det
dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av kontor- og forretningsbygg på gnr. 26, bnr.
57,236 og 237, Fannestrandvegen 85. Bolig Eiendom Molde AS.

Det settes følgende vilkår:
-

Forretningslokalene kan ikke tas i bruk til annen type forretningsvirksomhet
medfører vesentlig økning i trafikkmengde.

som

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 og § 95a nr. 1 godkjennes søknad om
rammetillatelse for riving av eksisterende bygg og oppføring av nytt kontor- og
forretningsbygg på gnr. 26, bnr. 57,236 og 237, Fannestrandvegen 85. Bolig Eiendom Molde
AS.
Byggesak og geodata gis fullmakt til å fastsette de øvrige formelle og tekniske betingelser
som skal følge rammetillatelsen.
Begrunnelsen fremgår at enhetsleders vurdering.
Plan- og utviklingsstyret ber administrasjonen gå i dialog med tiltakshaver for om mulig flytte
bygget lengre mot nord»

Kontoradresse
Rådhuset

Postadresse:
Rådhusplassen 1, 6413 Molde
Postmotlak@moide kommune no

_ Telefaks:
Telefon:
71 11 10 DD

Kontonummer
4212 05 45192

Org.nr:
944 020 977

2
I saksframlegget til sak PS49/10 datert 5. mai 2010, ble bl.a. følgende kommentert under
enhetsleders vurdering:
«Problematikken idenrie saken erforholdet til eurapavegen. Oppføring av et bygg på
eiendommen kan vanskeliggjøre senere utbygging av innfartsvegen til Molde. Den

problematikken er uavhengigav hva bygget brukes til. Det omsøktebygget er ikke istrid
med regulert byggegrense /gjeldende plan og ligger innenfor de størrelses- og
høydebegrensninger som er angitt. Administrasjonen kan derfor ikke se at kommunen har
hjemmel til å avsld at det oppføres et bygg på eiendommen. Isåfall må det legges ned
bygge- og deleforbud»
«Statens vegvesen skriverisin uttale at de kan akseptere en midlertidig bygning som fjernes
uten kostnadfor det offentlige dersom det blir nødvendig iforbindelse med utbygging av
europavegen. Eventuelle vilkår til en dispensasjon skal være knyttet opp mot det det
dispenseresfra. Administrasjonen mener at et vilkår omfjerning ikke kan knyttes opp mot

dispensasjonfraformålet i plan. Begrunnelsenfor dette er at det likevel kan oppføreset bygg
på eiendommen dersom dette brukes til kontor eller industriformål. >>
Det virker som om det er konkludert med at det uten et midlertidig bygge- og deleforbud ikke er
foreligger hjemmel/grunnlag for å «sikre» det offentlige mot et ansvar ved en fremtidig utvidelse av
vegen, og at det da blir alminnelige erstatnings»/ekspropriasjonsregler som gjelder.

Ad pkt 3
Fastsettelsen av vederlag for parkering på kommunens eiendommer gnr 26 bnr 237 og 331 er gjort
ut fra en samlet vurderingfortilsvarende
områder. Dette parkeringsområdet ligger i et ikke
avgiftsbelagt parkeringsområde, noe som blir hensyntatt ved inngåelsen av avtalen. Avgiften er
justert iforhold til konsumprisindeksen og for 2017 var den årlige avgiften ca kr 20.000; for 650 mz.
Til sammenligning leier Molde kommune ut et parkeringsområde til Amfi Roseby, 3 ganger så stort,
for kr 31.000; pr år.

Er det behov for ytterligere opplysninger, ber vi om at dere tar kontakt.

Med hilsen

Arne Sverre Dahl
Rådmann
Eirik Heggemsnes

Vennligst oppgi «vår ref. » eller saksbehandler

Dokumentet er elektronisk godkjent

ved all henvendelse

i denne saken

Kontrollutvalget

Saksmappe:
Arkiv:
Saksbehandler:

2018-1502/04
216
Jane Anita Aspen

Dato:

6.6.20l8

Saksframlegg
Utvalgssaksnr

V, i

Utvalg

25/13

.Ælltffltflihäflegw .__

Møtedato

13112013

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
«KOMMUNENS
ØKONOMISKE SITUASJON INNEN HELSE OG OMSORG - STYRING OG
RAPPORTERING
Sekretariatets

innstilling

Kontrollutvalget onsker å folge opp om kommunens målsetninger i ny helse og omsorgsplan
kommer tydeligere frem i neste økonomiplan.
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering som utdyper de vurderinger som er gjort
rundt oppfølging av de øvrige anbefalingene i torvaltningsrevisjonsrapporten.
Saksopplysninger
Kontrollutvalget i Molde vedtok i tnøte 09.12.14, sak 4()/14. å bestille en forvaltningsrevisjon

av Kommunens økonomiske situasjon innenfor helse og omsorg. Prosjektet inngikk i Plan
for torvaltningsrevisjon

2012 - 2015.

Prosjektplanen for ovennevnte prosjekt ble vedtatt av kontrollutvalget i møte 10.6.2015 i sak
25/1 5.

Kontrollutvalget uttrykte at det var viktig at revisjonen holdt seg orientert om det 'arbeidet
som kommunen hadde satt i gang for å finne årsakene til den negative økonomiske
tttvikliitgen innen pleie og omsorg.
På bakgrunn av rapporten fra kommunens eget arbeid «Gjennomgang av pleie- og omsorg
inkludert tiltak funksjonshemmede» som ble behandlet i kommunestyret 17.12.2015. valgte
revisjonen å konsentrere lorvaltningsrevisjonsrapporten om problemstillingen Styring og

rapportering. herunder om styringen og rapporteringen er helhetlig med vekt på både
kvalitet og okonomi.
Forvaltningsrevisjonsrapporten Kommunens økonomiske situasjon innen helse og omsorg
- styring og rapportering, ble behandlet i kontrollutvalgets møte 7.12.2016 og i Molde
kommunestyre

16.2.2017.

sak 1/17.

Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger av kommunelovens § 77. nr. 4 og
Forskrifter for kontrollutvalg. kap. 5.
Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til gjennomførte
forvaltningsrevisjoner følges opp. Ved å legge vekt på mulighetene for forbedring og
utvikling i oppfølgingen. kan dette bidra til en bedre kvalitet på tjenesten.
Vedlagt lølger:

0

Oppfølging av KS-sak 1.2()I7. Tilbakemelding til korrtrollutvalget. brev fra Moldc
kommune datert 30.5.2018
Lu

VURDERING

lftirriialet med forvaltningsrev isjorisprrisjektet var å frnne trt om Molde kommunes st) ring og
rapportering innenfor helse og omsorg er helhetlig. med vekt pa bade kvalitet og okonomi.
liornnttrnestyvret gjerder folgende vedtak:
l. Molde kornrnunestvre tar forvaltningsrevisjorrsrapporterr Kommunens økonomiske
situasjon innen helse og omsorg - styring og rapportering til etterretning og slutter
seg til folgende anbefalinger' fra revisjonen:
0 Molde kommune bor sikre at kommunens rnalsettiriger' innenfor helse og
ornsorg kommer tydeligere fram i okorrortiiplarreri.
0 Molde kornmrrrie bor vurdere systemet for årlig revideririg av handlingsplaner
0 Molde kommune bor sikre at det i stetrre grad rapporteres i forhold til rnål i
årsrapporten
0

Molde kommune

bor vurdere en mer helhetlig

rapportering

og vektlegge

rapportering på kvalitet i større grad.
2.

Kommunestyret

ber riiclmannen om

sørge for at revisjonens

anbefalinger

blir fulgt og

tiåse at dette arbeidet gjennomføres.
Kommunestyret ber rådmannen om å gi skriftlig tilbakemelding på oppfølgingen til
kontrollutvalget innen en periode på 12 18 mnd.
Oppfølging

Kontrollutvalget har bedt radmzinrterr om å rapportere tilbake hvordan tivernevnte
anbefalinger er frrlgt opp.
l brev av 30.5.20] 8 redegjor \flolde kommune for den oppfolgirig kommunen har gjort på
bakgrunn av revisjonens anbefalinger.
l sin redegorelse om (ippftilgirtg av forvaltningsrevisjonsrapporten knytter kommunen
kommentarer til hv er av de lire anbefalingene. For nærmere beskrivelse. vises det her til
vedlagt brev.
0

Moldc kommune hor sikre at kommunens malsettinger innenfor helse og omsorg
kommer tydeligere fram i økonomiplanen
När det gjelder oppfølging av derme anbefalingen så er det å merke at kontmuneri holder på
ferdigstille ny helse og onisorgsplan. Sekretariatet vil derfor anbefale at kontrollutvalget
følger opp om kommunes

målsetninger

i den nye planen kontmer tydeligere

bor vurdere

systemet

frem i neste

okonomiplan.
0

Molde kommune

for årlig rcvidcring

av handlingsplaner.

l tilbakemelding til kontrollutvalget så skriver rådmannen at han mener at den
gjennomgangen som onifatter oppfølging av mål i kornmtrrteplartens samfunnsdel i
budsjett/okonorniplaneri. og en administrativ gjennomgang av helse- og sosialplanens
handlingsdel med tanke på innspill til budsjett/okonorniplart gir et godt grunnlag for
økonomisk prioritering og gir sammenheng mellom mål og tiltak i planverk og prioritering av
tiltak i budsjett og økonomiplan.
I

Moldc kommune hor sikre at det i storre grad rapporteres
årsrapporten.

i forhold til mal i

Revisor viste i rapporten til at det i liten grad var en rapportering pa kvalitetsinål utover inäl
innenfor balansen målstyring. Sekretariatet ser ikke at det har vaert noen endringer i
årsrapporten 2017 på dette området.
l tilbakemeldingen til kontrollutvalget sa vises det til at Molde kommune arbeider med å
utvikle bruken av balansert ittålstyring og rapportere maleindikatorer for kvalitet. Det vises

også til at okonomirapporteringen er endret slik at enhetene også må besvare spørsmål om
livordan tiltakene påvirker omfang og kvalitet i tjenesten.
0

Molde kommune bør vurdere en mer helhetlig rapportering og vektlegge
rapportering på kvalitet i storre grad.
l revisjonsrapporten så vises det til at Molde kommune med fordel kan vurdere oppfølging av
kommuneplanens mål og andre mål mer systematisk i årsrapporten herunder rapportering på
enhetenes virksomhetsplaner. Sekretariatet kan ikke se at dette er vurdert.
Konklusjon
Ut fra sekretariatets vurdering av rådmannens tilbakemelding til kontrollutvalget og
gjennomgang av årsrapport for 2017. så ser det ikke ut til at det så langt er vurdert å gjøre

noen endringer på bakgrunn av de anbefalinger som ble gitt i forv'altningsrevisjonsrapporten.
Sekretariatet vil anbefale at kontrollutvalget avventer for á se om kommunens målsetninger i
nye helse og omsorgs plan kommer tydeligere frem i neste økonomiplan.
Når det gjelder oppfølging av de tre øvrige anbefalingene. vil sekretariatet anbefale at
kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering som utdyper mer de vurderinger som er

gjort rundt oppfølging av attbefalingene i torvaltningsrevisjonsrapporten. Det kan hende det
er anbefalinger som rådmannen vurderer det ikke er hensiktsmessig a følge opp, men da bør
kontrollutvalget be om å lå en tilbakemelding som forklarer de vurderinger som er gjort.

Jane Anita Aspen
daglig leder

MOLDE KOMMUNE
Rådmannen

Kontrollutvalget

Deres ref'

Var ref.
2012/465

Oppfølging

av KS-sak 1.2017. Tilbakemelding

Status for oppfølging
økonomisk situasjon

Saksbeh:
Ann—MarIAbelviK

Arkivkode:
033

Dato:
30.05 2018

til kontrollutvalget.

av vedtak i KS Sak 2/2017 Forvaltningsrevisjonsrapport
innen helse og omsorg - styring og rapportering

- Molde kommune bør sikre at kommunens
kommer tydeligere fram i økonomiplanen.

målsettinger

innenfor

-

helse og omsorg

Kommunestyret vedtok i 2013 gjeldende plan for helse- og omsorgstjenestene.

Planen med

tittelen «Lengst mulig i eget hjem» forutsetter styrking av hjemmetjenestene og heldøgns
omsorgstjenester.

Dette er beskrevet i budsjett 2018 og økonomiplanen 2018-2021.

Mellom annet vil bygging av Nobel med 25 omsorgsleiligheter, som skal stà ferdig høsten
2018, gi et godt tilskudd til det kommunale tilbudet og er tiltak som er i tråd med gjeldende
helse og Omsorgsplan. Dette er synligjort og hensyntatt i budsjett og økonomiplan.
Gjeldende plan er ikke en helhetlig plan for det samlede tilbudet innen helse og omsorg.

Arbeidet med en slik plan er godt i gang. Planforslaget skal foreligge i mai 2018.
l økonomiplan 2018-2021 fremgår ulike målsettinger innen helse og omsorg under kapitlene
«Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2018-2021», samt under
«Fremtidige utfordringer». l ny helse og Omsorgsplan vil Molde kommune ytterligere
tydeliggjøre utfordringer og målsettinger innen helse og omsorgsomrádet. Intensjonen er at
ny plan skal være ferdig med tanke på budsjettarbeidet for 2019

v Molde kommune

bør vurdere

systemet

for årlig revidering

av handlingsplaner

Det skjer en årlig gjennomgang som omfatter oppfølging av mål i kommuneplanens
samfunnsdel i budsjett/økonomiplanen, og en administrativ gjennomgang av helse- og
omsorgsplanens handlingsdel med tanke pà innspill til budsjett/økonomiplan. Rådmannen

mener gjennomgangene gir et godt grunnlag for økonomisk prioritering og gir sammenheng
mellom mål og tiltak i planverk og prioritering av tiltak i budsjett og økonomiplan.

- Molde kommune

bør sikre at det i større grad rapporteres

i forhold

til mål i

Årsrapporten
Kontoradresse

Postadresse:

Telefon:

Rådhusplassen 1, 6413 Molde
Postmottak@moldekommune
no

71 11 10 DO

Telefaks:

Kontonummer

Org.nr:
944 020 977

I Molde kommune sin årsrapport for 2017 finner en kommunens hovedmálekort under
avsnittet Hovedtall. På målekortet finner en i tillegg til økonomi også indikatorer for
sykefravær og ulike tjenesteindikatorer. I tillegg har alle resultatområder egen malekort på

sine sider der en får en mer detaljert beskrivelse av indikatorene. Dette bidrar til en
omfattende og balansert rapportering.
o Molde kommune
rapportering

bør vurdere

på kvalitet

i større

en mer helhetlig

rapportering

og vektlegge

grad.

Molde kommune arbeider med å utvikle bruken av balansert målstyring og rapporter på
måleindikatorerfor kvalitet. Rådmannen erfarer at det Ikke nødvendigvis antallet indikatorer
som er avgjørende i forbedringsarbeidet. men hvordan organisasjonen bruker resultat i
lærende prosesser. Fra februar 2017 endret rådmannen spørsmålene l
økonomirapporteringen slik at enhetene i tillegg til økonomi også matte besvare spørsmål

om hvordan tiltakene påvirker omfang og kvalitet i tjenesten. Når indikatorer tilsier det, følges
enheter opp særskilt gjennom en tettere oppfølging. Det settes ned tverrfaglig gruppe som
setter seg særskilt inn i driften for à finne forbedringspunkt sammen med enhetsleder.

Det vært gjennomført brukerundersøkelser. Mellom annet er det rapportert på
brukerundersøkelser innen institusjonstjenester i 2017 til drift—og forvaltningsutvalget. Det er
også lagt frem plan for brukerundersøkelser til behandling til utvalget. Dette er gjøres for å
synligjøre bedre for politikerne hvordan kvalitet males gjennom brukerundersøkelser.
Det er ressurskrevende å gjennomføre brukerundersøkelser på faglig god måte. Laeringen
og oppfølgingene som skal skje i etterkant for å forbedre tjenester er den viktigste delen i

prosessen. Målet med å gjennomføre målinger av kvaliteten er læring og forbedring av
tjenestene. Da er brukernes stemme viktig.
Rapportering på sykefravær er gjennomgående for hele organisasjonen. Sykefravær er en
viktig indikator for kvalitet og det arbeides systematisk pa' enhetene for å nå måltallet på 6%.
De tjenesteområder som har tradisjonelt hatt høyest fravær har det vært arbeidet i et
prosjekt i samarbeid med KS og NAV-«NED-prosjektet». Det rapporteres både administrativt
på arbeid med oppfølging av sykefravær til rådmannen. I tillegg rapporteres
sykefraværsstatistikkjevnlig
til drift- og forvaltningsutvalget.
Hvordan medarbeiderne opplever egen arbeidssituasjon påvirker kvaliteten på arbeidet.
Derfor gjennomføresjevnlige
medarbeiderundersøkelser.
Resultatene gir viktig grunnlag for
á arbeide med videre utvikling av organisasjonen. Arbeid med enhetsleders oppfølging av
medarbeiderundersøkelsen etterspørres av rådmannen og resultatene rapporteres til drift og
forvaltningsutvalget. Medarbeiderundersøkelse skal etter planen gjennomføres i november

2018.

Arne Sverre Dahl

rådmann

Vennligst oppgi «vår ref.» eller saksbehandler ved all henvende/se l denne saken

MOLDE

KOMMUNE

Kontrollutvalget

Saksmappe:

2018-I502/04

Arkiv:
Saksbehandler:

216
Jane Anita Aspen

Dato:

6.62018

Saksframlegg
Utvalgssaksnr
PS 26/] X

Utvalg
Kontrollutvalget
konnnuncstyret

V
I

BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
Sekretariatets
l.

Møtedato
13.6.2018

2018

innstilling

Konnnunestyret støtter kontrollutvalgets bestilling av folgende
forvaltniiigsrextisi ons prosjekt:
Plan og byggesaksbehandling

2. Kontrollutvalget får fullmakt til åavgrense prosjektet og godkjenne problemstillinger.
3. Prosjektet bestilles utført hos Møre og Romsdal Revisjon IKS.
4. Revisjonen tttarbeider prosjektplan som godkjennes av kontrollutvalget.
Saksopplysninger

Kontrollutvalgets twppgaver ved forvaltningsrevisjon følger av kommuneltntens § 77 nr. 4, og
er tltdypet i Forskrift for kontrollutvalg, i konimuner og fylkeskommuner kapittel 5.
Det følger av forskriftens § 9 første ledd:
“Kontrollutvalget
skal påse at kommunens eller fylkeskommunens
virksomhet
forvaltningsrevisjon
i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel?

årlig blir gjenstand

for

Plan for forvaltningsrevisjon viser innenfor hvilke tema forvaltningsrevisjon skal
gjennomføres i perioden planen gjelder for. Kontrollutvalget i Molde vedtok sin Plan for
forvaltningsrevisjon 2016 -2019i1nøte 12.9.2016 i sak 27/16.
Molde kommunestyre vedtok 6.10.2016 i K sak 94/16 Overordnet
forvaltningsrevisjon
2016-2019 følgende:

analyse - Plan for

Kf)rnmztne.vtjfre1
god/ç/'criner konlrallurvalgetsfurs/ag
til M0/dc kommunes p/arifor
jfå)rvultningsvfevisjunjm' perioden 2016-2019. Kontrollutvalget gisfi,/II/vzakl til å
prioritere nzelloin tema .som er beskrevet i planen eller prioritere andre tema. ale/ironi
tlisxvü.itfortttíett oppstår' i /J[zmpeI‘i0a’en.
Kanlmllutvulge/s
kmmmmeslyrel.

valg avjbrval/niiigxiievisjunstenia

skal endelig godlçjeniies' av

VURDERING
F orvaltningsrevisj onsarbeidet er en sentral del av kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunal
sektor og det er derfor viktig at kontrollutvalget bruker plan for torvaltningsrevisj on som et

redskap for å Litøve en mest mulig iiiàlrettet og effektiv tilsynsfuiiksjtiii i konnnttnen. i tråd
med konnnttiiestywets signal.
Forvaltningsrevisjon gir kontrollutvalget anledning til å lordype seg i ulike sakslorhold innen
alle Virksomhetsområder

i kommuncn.

Forvaltningsrevisj

on er n_vttig for utvalgets

kontrollvirkstaniliet, samt for internkontrollert og forbedringsarbeidet i koinmunen. Ved
bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt har kontrollutvalget stor innvirkning på de
problemstillinger prosjektet skal gi svar på. Det er derfor viktig at koritrolltttval get drraftei'
grundig valg av tema. formål og problemstillinger for å sikre at prosjektet blir gjennomlort i
sainsvar med utvalgets ønsker.
Følgende tema er ut fra revisjonens risiko- og vesentliglietsvurderiiig tatt med i plan for
forvaltningsrevisjon

i perioden

Plan og styringssystem

0
0
v

201 6-2019:

herunder:

helhetlig planlegging
oppfølging og rapportering
implementering av kvalitetssysteniet og avvikshandteritig

Barn og unge herunder:

0
I
-

liellietlige tilbud til barn og unge og tidlig innsats i barneliage og skole
utenforskap og mobbing
barnevern

Helse og omsorg herunder
IKT-drift

herunder

Molde Eiendom

Følgende
o
o
o

psykisk helse, rus, hjemmetjenesten

implementering

KF, styring

av informasjonssikkerhet

og samhandling

herunder

boligsosialt

arbeid

og vedlikehold

tema kan også være aktuell for forvaltningsrevisjon
i pcrioden 2016-2019:
Omstillingsprosesser
Brukerniedvirknitlg
Etikk og åpenhetskulttii' (oppfølging av etiske retningslinjer)

o Kompetanse

og rekruttering

o Arbeidsmiljø og sykefravær blant turnuspersonell
o Ollentlige anskaffelser

Det prosjektet som nå skal bestilles, er det andre etter vedtatt plan for forvaltningsrevisjon
2016~2019.
VURDERING
Det er begrenset ressurser til å gjennomføre et forvaltningsrevisjoiisprosjekt. Kontrollutvalget
må ha en grundig prosess for å Velge ut et risikooniråde som en ønsker ä fa belyst. videre må
en avgrense prosjektet. Mange riskoornràdet kan være sá store at det er grunnlag for Ii
gjennonifore

mange forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Skal en gå bredt og grunt eller smalt og

dypt? Videre niå en konkretisere problemstillinger som gjør at kontrollutvalget får svar på det
en ønsker belyse i et slikt prosjekt. Dette må gjøres ut fra vurdering av risiko og for at
forvaltningsrevisjonsrapporten skal bli et godt verktøy* for videre utvikling og forbedring av
området.

Erfaring fra gjennom liaring av forrige forvaltningsrevisjonsprosjekt viste at kontrollutvalget
må vaere veldig tydelig i sin bestilling av prosjekt og i vurdering av prosjektplan når den
kommer til godkjenning. Dette for å sikre at utval get får undersøkt det en ønsker å kartlegge.
Det første prosjektet som var levert etter plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 var:
0 Molde Eiendom KF - forvaltning, drift og vedlikehold av utleieboliger

Rapporten var behandlet av kontrollutvalget 18.10.17, sak 35/17 og i møte 30.11.17,
sak 42/17. Kornmttnestyfret behandlet rapporten i rnote 18.12.2017 sak 85/17.
Sekretariatet ser det som nødvendig at kontrollutvalget får' fullmakt fra kommunestyret til å

konkretisere problemstillinger' innenfor valgt prosjekt. Det vil i et forvaltningsrevisjonsprosjekt være nødvendig â gjøre avgrensinger' og konkretiserin ger innenfor kartlagt

risikobilde. Når' prosjekt er bestilt av kornrnunestyret, så lager revisjonen et utkast til
prosjektplan som godkjennes av kontrollutvalget. Det er i dette arbeidet at problemstillinger
utformes og konkretiseres. Det vil forsinke prosessen dersom kontrollutvalget ina tilbake til

kommunestyret også for â godkjenne problemstillingene. Sekretariatet forutsetter at
kornmunestyret har tillit til at kontrollutvalget lar gjøre denne konkretiseringen.

Sekretariatet vil videre i saksfremlegget beskrive noen områder som blir vurdert som særlig
aktuelle som prosjekt å bestille. Disse vurderingene er gjort ut fra plan for
forvaltningsrevisjon, erfaringer fra koritrolltitvalgets arbeid tig 'ansvarsotnråder som særlig

hviler på kontrollutvalget i Molde â følge opp.
Plan no bwgesaksbchandling
Kontrollutvalget har det siste året fått en del henvendelser. både muntlige og skriftlige. knyttet
til en del utby xgingssaker.
1 kontrollutvalgets møte 18.10.2017 var Byggesak og geodata invitert til å gi utvalget en
orientering med fokus på internkontrollsysteinet. Bakgrunnen for at utvalget ba om
orientering, var både konkret henvendelse til kontrollutvalget og at kontrollutvalget generelt
oppfatter dette området som ett av de største risikooinräeiide i kommunene. Iltvalget fikk en

grei orientering fra enhetsleder. Kontrollutvalget gav likevel ttttrykk for at de vurderte at dette
var et aktuelt område for en forvaltningsrevisjon.
Fn annen henvendelse har resultert i at kontrollutvalget har bestilt en avtalt kontrollhandliiig.
Det vises her til sak 24/18 Avhending av tomt nedre Fugelset, i kontrollutvalgets mote
13.06.18. Ut fra de kontroller som revisjonen har gjort i den saken. så ser det ikke ut til at det
har vært brudd på regler eller tullmakter. Men på det tidspunktet denne avhend ingen fant sted
så var det få regler og rutiner på området og mindre detaljerte delegasjonsskriv. Saken viser at
regler. rutiner og reglement er viktig for å sikre dokumentasjon, åpenhet og likebehandling.
Avsløringer

fra andre steder i landet. som Drammen

og Tjøme kommuner.

viser at dette er et

stort risikoområde. Deloitte sin granskning knyfttet til korrupsjorisstiken i Drainrrieri viste en
rekke svakheter' når det gjelder ledelse. rutiner. praksis og internkontroll for registrering,

tor-deling.behandlingskontroll og arkivering av byggesaker.
Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 tar i liten grad opp dette risikoonirådet spesifikt.
Men i revisjonens overordnede analyse står det under Plan og styringssystem:
Gode saksbchundIingsproses.ver
er vi/dig blunl zmnc/jni'
ivareta brukernes
1'clr,s'.s'I'kkce/‘he/.
Det er også en_/brvenlning am at knmmurren xkalfalle riktige? avg/'r1rc[.s'er,

ha rellférdlg. rus/c og gnu’sakvbehandling, og al del .\'/mlwerefélruiberegrrelighel i

avg/'0rcl.s'cmrgjennom (II kommzmen opp/rer k()I1.\‘L’/(\'L’I7[
og at tilrvfirende .saker behandles
likt.
Gjennom de henvendelser som kontrollutvalget mottar. så er det tydelig at publikum er
tippttttt av at kommunen skal fatte riktige avgjørelser ha rettferdig, rask og god
saksbehandling, at kommunen opptrer konsekvent og at tilsvarende saker behandles likt.
1 Økonomi og finansrapporl for Molde koinmune per 1. tertial 2018 så står det under Plan og
utviklingsavdelingen: «Detjobbes kontinuerlig med rutinene for økt kvalitet. Ett spesielt
prosjekt vil vfa-:rea se næmtere på rutinene for behandling av reguleringsplaner fra den første
henvendelse til endelig produkL»
Innenfor området plan- og byggesaksbehandling

så er det en rekke problemstillinger som cr

aktuelle å undersøke, men her ma en velge ut en eller noen få. Kontrollutvalget må i sin
prosess ta stilling til om en ønsker problemstillinger som kombinerer plan- og byggesøknader;

bare byggesøknader eller bare reguleringsplaner. At kommunen har satt i gang et prosjekt for
å se naermere på rutinene for behandling av reguleringsplaner fra den første henvendelse til
endelig produkt. kan kanskje tilsi at kontrollutvalget bor konsentrere seg om
bjfggesaksbehaitdlingen.
Eksempel på problemstillinger innen dette området kan vaere:
0 I hvilken grad sikrer M0/de kammurre. forsvarlig .\'u/mbehand/ing av byggexriknader og
reguleringsyølciner?
I
0
0

I

I hvilken grad bidrar Molde kom/itunes internkonlrollsgttvtutnt'r til a sikre kvalitet og
redusere risikoen/èn' korrupsjon i he/mndlingen av byggesaker?
Har .lllolrle korimiune organiser! ureulplunlegging og b)ggexrikxhehandliirg pa en male
som .sikrer kolnpeta/1.te. kvalitetssilrring og uavhengighet?
Har .flr/olrlekomrmine tilstrekkelig rutiner' og praksis' tror det gjelder oppfolgingen av
politiske og adminislrztlive vedtak innenfor' omrmlet? Herunder' sanzhanzlling mellom
Plan og iilriklitig og Byggescik og geodata.
1 hvilken gradjorvaltes arealet i .Molde kommune i kanari/at' med gjeldende planverk?

Offentlige anskaffelser
Kommunene ma oppfylle krav i lov om forskrift om offentlig anskaffelse.
Anskaffelsesregelverket er omfattende og erfaringsvis er innkjopsområdet et omrade med risiko
for brudd på regelverket. Dette er derfor et område som bør ha særlig oppmerksomhet.
Molde kommune har siden 2002 vært vertskommune

for ulike samarbeídskonstellasjoner

innen

området. I k-sak 59/15 vedtok kontmunestyret å etablere ROR-lnnkjøp som et interkommunalt
samarbeid sammen med kommunene Aukra. Nesset, Midsund og Rauma. Molde kommune er
vertskommune. Samarbeidet ble etablert med virkning fra l.januar 2016. med 6 årsverk.
Siden Molde kommune er vertskommune for samarbeidet.
aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon på området.

vurderer sekretariatet det som særlig

Det ble gjennomført en forvaltningsrevisjonsrapport på twffentlige anskaffelse i 2009.
Offentlig anskaffelser har vært et område som kontrollutvalget har holdt seg jevnlig orientert
om som et risikoområde. En systematisk gjennomgang har likevel ikke vært gjort siden 2009.
Kontrollutvalget har bedt om en årlig statusrapport fra innkjøpsområdet. Sist orientering ble gitt i
møte 7.3.20l 8. Utvalget uttrykte i inøte at dette var et område kontrollutvalget vurderer for
forvaltningsrevisjon.
Det siste året har Aukra og Rauma kommune. som er tilknyttet til Ror-lnnkjøp.

gjennomført

forvaltningsrevisjotisprosjekt på området. Begge rapportene avdekker flere avvik fra regelverket.

Mi
Dette er også et risikoonirfitiesom er med i plan for foiwfaltningsrevisjoni perioden 20162019. Barnevernstjenesten
i Molde konimune er «irgainisert som en interkommunal tjeneste for
Molde, Midsund. Aukra og Eide konuminer, med Molde som vertskoniinuiie. Ft eventuelt
lorvaltningsrevisjotisprosjekt
i bamevernssainarbeidet
bestilles av kontrollutvalget i

vertskoiniiitineii.
Kommunebztroineteret

for 20 I 6 for barnevern, viste at Molde kommune var plassert som nummcr

322 blant landets koinnitiiier. Dette var en tilbakegang på 27 plasser fra 2015.
Deltakere på FKT sin fagkonferanse og årsmøte i 2018. fikk en gjennomgang en
barnevernstjeneste et annet sted i landet, som viste hvor galt det kan gå når
barnevernstjenesten ikke har tilstrekkelig konipetaiwse, kapasitet og ledelse. Dette er også en
tjeneste som har omfattende rapportering til fylkesmannen. Det vil si at kontrollutvalget kan
få mye kunnskap ved å lese statistikk fra rapportering til fylkesmannen. Bla. så liar barneungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) laget en fin kommtinemonitor som det er nyttig å
følge med pfimmtffbufdi111m/Slalistikk

ogjinalvse/barnevern

kommunemoiiitor/iii”

Konklusori

I NKRF sin veileder: Konimtinereforrii sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat,
så står det at ltontrolliitvalgeiie bør i fasen for sainnieiislåing vurdere hvilke
forvaltningsrevisjonsprosjekter

som vil vaere mest relevante

i en slik situasjon.

Kontrollutvalgene bor i denne fasen også vurdere andre kontrollvirkemidler
orienteringer fra rådmannen og virksomhetsbesøk.

som feks.

Offentlige anskaffelser vil alltid vfaereet risikooinràde, og et oniràde der Molde kommune
ogsa har et vfertskommunezti “var Sekretariatet vurderer likevel at kontrollutvalget kan få niye
kunnskap om hvordan området fungerer gjennom forvaltningsrevisjonsrapportene som Aukra

kommune og Rauma koinmune har fått gjennomført på området. Sekretariatet vurderer at
kontrollutvalget kan bruke denne kunnskapen også til å folge opp iiinkjopsarbeidet i Molde
konimune.
Barnevernstjenesten er tjenester til de mest sårbare, og vi har eksempler fra andre deler av

landet der det har gått virkelig gale. Molde kommune er også viertskoniniunefor
barnevernssainarbeidet. Sekretariatet vurderer likevel at kontrollutvalget kan få inye kunnskap
ved jevnlig følge med på Buf-direktoratets koininuneniotiitor. Det anbefales også at
kontrollutvalget gjennomfører et virksomhetsbesok i barneverntjenesten.
Pa bakgrunn av kunnskap gjennom flere henvendelser til kontrollutvalget, gjennom

avsløringer som er gjort ander steder i landet. og fordi sekretariatet tror at det kan være nyttig
i forhold til nye Molde kommune, så anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget denne gangen
bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor plan- og byggesaksbehandling i Molde
kommune.

.lane Anita Aspen
daglig leder
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«Kommunens økonomiske situasjon innen helse-

l`íl1)])Ul'lÉl`ll]g))

Saken er oppfmrl med Saksnummer' 25/18. på dagens sakliste.
VURDERING
Dersom det er saker utvalget ønsker â kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette
møtet eller i et senere møte. kan disse bli fremmet i matet for oppføring på oppfølgingslisteii.

Jane Anita Aspen
daglig leder

KONTROLLUTVALGET
MOLDE KOMMUNE

I

SAKS OPPF ØLGIN G
(ajourført

Saker som er tatt opp:

llVlerknad:

09.03.16
Oppfølging av politiske vedtak
Ansvar: Adnt/sekr.

Ifølge konnnunens årshj ul
i skal restanseliste for
oppfølging av politiske vedtak
oversendes kontrollutvalget
som i sin tur skal rapportere
til kommunestyret. Denne
oversikten skal inneholde
vedtak fattet av
formannskapet,

kommunestyret og andre
politiske utvalg med
beslutningsinyndiglret, og
som av ulike årsaker ikke er
iverksatt

innen slutten av

kalenderâret.

02.05.16
Konsekvenser

for de ansatte

innsparingstiltakene
Ansvar: Adnr/sekr.

av

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

Status: M

pr. 30.4.2018)

I

20.06.16: Kontrollutvalget onsker a få fremlagt
en slik oversikt i kontrollutvalgets tnøte i
september.
21.09.16: Oversikt over oppfølging av politiske
vedtak pr. 31.12.15 framlagt i dagens mote,jf.
sak 31/16.
01.03.17: Lltvalgsletler opplyste om at det
under fremleggelsen av denne saken for Kstyre i 2016. så ble det i debatten etterlyfst en
synliggjøring av hva som er giennotnført av
vedtak, ikke bare igangsatt. Utvalget onskerå
folge det opp ved årets rapportering.
21.09.17: Oversikt over «vppfolgittg av politiske
vedtak pr. 31.12.16 framlagt i dagens tnøtdjf.
sak 26/17.
30.04.18: Kontrollutvalget ber om at
oversikten også inneholder oppfølging av
interpellasjoner.
02.05.16: Anne Marie Mordal. rådgj. Personal
og Ann-Mari Abelvik. konst. konnnunalsief
drift, orienterte i dagens inøtejf. OS 11/16.
07.12.16: Orientering i dagens mole OS 19/l6
berørt også temaet: Hvilke utfordringer gir
innsparinger for arbeidsmiljøet. Orienteringen
ble gitt av' fagsjef Kjersti Bakken og kons.
kommunalsjef drift. /\nn»Mari Abelvik.
21.06.17: Kontrollutvalget ber sekretariatet i
neste tnøte legge ved som orienteringssak
saksfremlegg til Drift og forvaltniitgsutvfalget;
Rapport sykefravær 2016, samt siste
tertialrapport pa sykefravær.
13.09.17: Kontrollutvalget fikk i dagens ntote
fretnlagt som orienteringssak (OS 15/17 og OS

16/17) saksfremlegg til Drift og

01.03.17
Kommnnereform
Ansvar:

Adnr/sekr.

forvaltningsutvalget; Rapport sykefravær 2016,
samt siste tertialrapport pa sykefravær.
Lltvalget vurderer at det ser ut til at dette blir
godt fulgt opp. Utvalget ønsker å få fretnlagt
tilsvarende rapporter om 1 år.
30.04.18: Under behandling av Molde
kommunes årsregnskap 2017, sak 1218,
opplyser rådmannen at det ikke ser ut til at
innsparingstiltakette har gått ut over
tjenestetilbudet.
01.03.17: Kontrollutvalget onskerå be om en
Kommunestyret i .Vlolclehar
fattet vedtak om å slå seg
orientering i neste kontrollutvalgsittote.
24.04.17: Sekretær har ikke bedt
sainmen med Nesset og
Midsund kontmuner.
administrasjonen om orientering i dette
kontrollutvalgsmote, da det er mange saker og
Kontrollutvalget har en
gtlsyttstttnksjon
æ venne av I 1administrasjonen deltar på KS-satnlittgrotn
i
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kornnrrrrrestyret
og skal påse
at prosessene blir ivaretatt og
at risikoorrrraderog sentrale
spørsmål blir drøfter og
gienrrorrifort.Kontrollrrtvalget
børjevnlig bli orientert om

31.01.18
Oppfølging av
forvaltiiingsrevisjonsrapporten
«Kommunens økonomiske
situasjon innen helse og omsorg
- styring og rapportering
i Ansvar adrn/sekr.

31.01.18
Innkjøp og offentlige
anskaffelser
Arrsvar:rdrn/sekr.

kornnrunerefornierrdenne dagen.
21.06.17: Prosjektleder for nye Molde
kommune; Britt llakvag Roald orienterte

trtvalget i clagens nrotejf. OS 14/17.
Kontrollutvalget onsker a invitere
korrtrollutvalgerrei Évlidsrrrrd
og Nesset til et
prosessen.
telles korrtrollrrtvalgsrtrrate
der
korrtrollrrtvfalgerte
får diskutert felles
problemstillinger og får presentere for
hverandre hva som er særegent for det enkelte
koritrollrrtvalg.Det foreslås lagt til utvalgets
siste mote i 2017: 30. november.
30.04.18: lltvalgslecler opplyser at styret i
Korrtrollrrtvalgssekretariatetfor Romsdal lrar
oppfordret til at utvalgsletlerrre konrmrrnerre
som skal sarnmcnslås. oppfordres til å folge
opp sak om fremtidig sekretariatsordning for
den nye kommunen. Dette fordi sekretariatet er
l irilrabilc til å forberede derme saken.
Kontrolltrtvalget behandlet
i 07.03.18: Sekretær har bedt om en skriftlig
forvaltnirrgsrevisjortsrapporti tilbakemelding sorn etter planen kari behandles
mote 07.12.16 sak 114/16.
i mote 3().(}/1.18.
Saken ble oversendt
30.04.18: saken utsettes til neste mote. grunnet
kornnrurrestyretsom
mange saker på dagens sakskart.
behandlet rapporten i K-sak
1/17. i rnote 16.02.17.
Oppfølging

av rapporten er

ventet våren 2018
Anskaffelsesregelverket er
ornfattende og erfaringsvis er
dette er risikoornråtle som det

07.03.18: lnnkjopssjef Roar Rye gav utvalget
en statusrapport i dagens mote jf. OS 05/I8.

er viktig at kontrollutvalget
følger opp. Kontrollutvalget
har tidligere fulgt opp brudd
på regelverk som er avdekket
fra revisjonen. Molde
kornmurrcer også

vertskommunefor
irrnkjøpssarnarbeidet
ROR
Innkjop. Korrtrollrrtvalget
onsker en årlig oppdatering av
status på innkjøpsomrädet.
Dette irinbefatter'bl.a. status

for rammeavtaler.
31.01_l S
Henvendelse vedrørende
kommunalt tomtesalg på nedre
Fugelset.
Artsvar: Adm./rev'isjorr/sekr.

Kontrollutvalget har rnottatt
en henvendelse til Molde
kornmrrrre.fra en irrnbygger'i
kommunen. Det stilles
spørsmål ved om det har vzert
forskjellsbehandling ved salg
av kornrnrrnalgrunn. Søker
opplyser at han i 1999
kontaktet komrnrrnerrmed
ønske om å kjøpe kommunal
grunn. Det ble forklart at
arealet ikke kunne selges. da
det var uklart hvor mye av

31.01.18:Utvalget vurderte herrventlelserri
dagens mote under sak 08/18 Eventuelt.
Utvalget onsker å bestille fra revisjonen en
avtalt koritrollliandling

av vedtak om

avhending av komrnunal grunn fra 2012. Saint
stille sporsniâl til rådmann om sikring av
garanti for eventuell rivnirtg av bygg og samt
fastsettirrgav leiebeløpct på bakgrunn av
prissetting av tornt.
07.03.18: Kontrollutvalget behandlet
prosjektplan for avtalt korrtrollharrdlirtgi
dagens møte sak 1 1/18.
30.011Q:Korrtmtrrrestyrfflar i mole 19.04.18.
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dette som ville gå med til
fieintidig vegbygging.
innbygger hevder at han i

2016 ble klarover at

12/18 godkjent at kontrollutvalget
to avtalte kontrollhandlinger.

`

kommunen i 2012 hadde solgt

tomten uten at han. eller
eventuelt andre potensielle
kjøpere var blitt kontaktet.

31 .01.1 8
Egenandel for opphold ved
omsorgshjem - Kontroll av
årsavregninger og avstemming
mellom àrsavregning og
innbetaling
Ansvar: Adm./revisjon,/'sekr.

07.03.18
i Varslinger og rettstvister
Ansvar: Adm./sckr.

Kontrollutvalget har mottatt
en henvendelse fra en person
som hadde sine foreldre
boende på omsorgssenter i
Molde kommune fra 20132016. Vedkommende onsker
at kontrollutvalget
gjennomfører en kontroll av
kommunens avregning fra
3013-2016. og om
ârsavregningeue og taktisk
innbetaling stem mer overens.
Kontrollutvalget har bedt
rådmannen om en oversikt
over varslingssaker.
For å skaffe seg et bilde på
omfang av tvistesaker. type
tvistesaker. mulig økonomisk
tap og omdømme

tap. har

kontrollutvalget også bedt
kommuneadvokaten om en
oversikt over rettstvister fra
foregående og inneværende
år. Dette for at
kontrollutvalget skal kunne
vurdere om omfang og type
saker kan indikere
systemsvikt/og eller rom for
forbedring av kommunen sine

31.01.18:

Kontrollutvalget

bestiller fra revisjon

eu avtalt kontrollhandling av konkret
avregning og innbetaling.
07.03.18: Kontrollutvalget behandlet
prosjektplan for avtalt kontrollhandling i
dagens mote sak 12/18.
30.04.18:Kommunestyret har i mote 19.04.18.
sak 12/18 godkjent at kontrollutvalget bestiller
to avtalte kontrollhandlinger.

07.03.18: Kontrollutvalget fikk i dagens mote
fremlagt oversikt over varslingssaker. jf. RS
13/18 og rettstvister, jf. RS 14/18.
Kontrollutvalget onsker årlig tilsvarende
oversikter over varslingssaker og rettstvister.
Kontrollutvalget ber til neste mote
kommuneadvokaten om en tilbakemelding om
det er noen av rettstvistene som det vises til i
oversikten som har stor økonomisk eller
onidøinmemessig betydning.

rutinerog internkontroll."
30.04.18
Tilsyn med helse- og
omsorgstjenester til barn i
kommunal avlaslningsbolig
Ansvar: Adm./sekr./fylkesmann

Fylkesmannen har hatt tils_vn
med helse- og
omsorgstjenester til bam i
` kommunal avlastningsbolig.
` Tilsynet avdekket 3 avvik.
1)Molde kommune sikrer ikke
at de fysiske rammene i
Røbekk avlastningsbolig er
tilpasset hvert enkelt bams

30.04.18: Molde kommunes svar på endelig
tilsynsrapport var vedlagt dagens
saksfremlegg. RS 26/18. Kommunalsjef drift.
Ann-Mari Abelvik. opplyste i mote at
fylkesmannen har svart kommunen og bl.a.
bedt om noe innstramming i tidsplanen
kommunen har skissert. Kontrollutvalget ber
om at fylkesmannens svarbrev og kommunens
nye brev sendes sekretariatet.

særlige behov. 2)Moldc

kommune sikrer ikke at det
alltid blir innhentet politiattest

forpersonellstarteri
kommunal avlastningsbolig.
3) Molde kommune sikrer
ikke at alt personell som
arbeider i konnnunale
avlastningsboliger har fått
tilstrekkelig opplærinfl.
Side 3 av 4

Saksmappe:
Arkiv'
Saksbehandler:
Dato

Kontrollutvalget
g

20 I 8- I 5()2/()4
033
Jane Anita Aspen
662018

Saksframlegg
Utvalgssaksnr
PS 28/18

lltvalg
Kontrollutvalget

Møtedato
13.6.2918

EVENTUELT
Tiltaksplan 2018 —Kontrollutvalget i Molde kommune
Det blir anledning til å oppdatere tiltaksplanen i male.
Referat fra Forum for kontroll og tilsyn (FKT) årsmøte og fagkonferanse
Henvendelse til kontrollutvalget om privat (letaljregulering i Julsundvcgen 91 og 93

1 henvendelsendatert4.6.2018 så antydesdet lovbruddog tnangelfttllsaksbehandlingframtil
saken kom på liøring i februar i år. Dette er bakgrunnen for at de mener der viktig at
korrtrolltrtvalgetkjenner til sak og prosess. Vedlagt lienvendelsen ligger deres høringsuttalelse
til det private planforslaget (Plan nr. 201609) som har vaertute på høring med høringsfrist

16.3.2018. Forutenkorrtrolltrtvalget,
er det sendt kopi av høringsuttalelsentil Plan- tig
Utviklingsutvalget. revisjonen, Møre og Romsdal lfjvlkeskoniniune og Fylkesmannen i More
og Romsdal. Vedleggette til høringsuttalelsen er ikke lagt ved sekretariatets saksfremlegg.
men vil følge med i møte som Utrykte vedlegg.
Ved hver henvendelse til kontrollutvalget ma utvalget ta stilling til om dette er en sak som
kontrollutvalget ønsker å ftalge opp. Dersom kontrollutvalget skal behandle en henvendelse,
bør tttgatigspttiiktetvære å undersøke om den tyder på svikt i den kommunale

saksbehandlingen,eller at kommunenikke følger lovet'og retningslinjer.Dvs. fokus pä
systemkontroll.
Korrtrolltttvalgetbør være forsiktig med a engasjere seg i saker som er under behandling. og
der det er klageadgang.

Men slike henvendelser

bidrar likevel til kontrollutvalgets

systemkttritiskap.

Sekretariatetvil vise til saksframleggi sak 26/18, der det blir anbefaltat kontrollutvalget
bestiller'et forvaltningsrevisjortsprosjekt på området plan- og byggesaksbehandling.
Ut fra rådmannens Økonomi og fmansrapport for Molde kommune per l. tertial 2018. så ser
det tigså ut til at Plan og tttviklingsavdelingen har satt i gang et prosjekt for å se tieerrnerepå
rutinene for behandling av reguleringsplaner fra den tørste henvendelse til endelig produkt.
Sekretariatet vurderer'på bakgrunn av dette at det ikke er behov for ytterliggere håndtering av
henvendelsen

fra korrtrolltttvalgcts side.

Jane Anita Aspen
daglig leder

TILTAKSPLAN
201 8
KONTROLLUTVALGET
MOLDE KOMMUNE

Oppdatert 31.01.18

I

Tilsyn med forvaltningen
Møte

__

Frirtlripcntle rapportering

i
l

Aktuell
inforinasjoil/orienteringer

g

0

Trygve Grydcland og Bonde Nordset er koininunestyrets representanter'i
korttrollritvalget.

I

`0

När det gielderå følge rued på saker i aridre utvalg som er av iriteresse for
kontrollutvalget, har utvalget fordelt arisvai' slik:
Saker i fornraririskapet Anne Brekke
Saker knyttet til plan og utviklingsntvalgct- Knut Ståle Morsuntl
Saker knyttet til drill- og forvaltnrngsutvalgct Ann Monica Haugland
Saker fra foretakene —Bonde Nordset
Rapporter fra andre lilsynsurgancr og koininunens svar-”oppfolging

_0

Anmeldelser' 00 varslinger

l den grad temaer/områder ikke blir undersøkt gjennom bestilling av
forvaltningsrevisjon. kan det være aktuelt å be om tilbakemeldinger' fra
administrasjonen på ulike ornråcler.bl.a. ut fra overordnet analyse for
l'orvaI[ningsrevisjon. Slik informasjon blir spesifisert under livert enkelt inote.
Saker til oppfolging vil også frernflå av koritrollutvalfiets oppfoleineslistc

3101.18

.

07-03- l 3

0

10.04.11;
13-06-1
8

Oppgaver knvttet til tilsvn med forvaltningen

Kontrollutvalgsinedleinmeiie skal ha tilgang til dokumenter tia alle politiske utvalg.

0

.

'Á
Skatteoppkreverens arsrapport for 2017 og kontrollrapport fra Skatteetatentil
orientering
Status på innkjopsonirftdet

W

0

Virksomlietsbcsnk/oricntering
fra enhetsleder

0

Økonomirapport

13-09-18

0
0
0

Økonomirapport 2. tertial
Oppfølging av politiske vcdlak
Sykefravær 201 7 + sykefravær'siste tertial

722.10.18

.
0

_
'l`iltaksplanfi20l9—Kontrollutvalgeti Molde

05-12-l 3

I: tertial

_

T

Kontrollutvalgets oppgaver iforbindelse med regnskapsrevisjon.
Møte

'i

Oppgaver knvttet til regnskapsrcvisjon

Ii

lltgangsinuiiktet for oppgavene er i all hovedsak relatert til bestemmelsene i kap. 4 i
forskrift om koritrolltitxfzilfl..

W”

3 l-0l- 13

0

07.03.18

.

3004-13

0
i 0

Interimrappon1'egnskapsrev1sj0n,
regnskapsfir2017.

_

_ f?_' i

Vii

Kontrollutvalgets Littalelsetil årsregnskapet for 2017, Molde kommune. Moldehadet
KF, Molde Eiendom KF, Molde Varm og Avlop KF og Moldc havnevcscn KF
Årsavslutningsbrexf for revisjonsâret 2017.

13.09.18

.

1209-13

0

Orienteringom revisjonsstratcgien
for revisjonsåret2018.

0

Avstemming

22 IO.187

o

BVUUt:rL‘0nskap
Barnas hus barneliafie. Våflsetra skole. påbvflg Plutovegen 7?

05-13-‘.3

0

lnterirnrapportregnskapsrevisjon,
regnskapsar20 l 8 (ev. i det forstemotei 20l9).

0

Orientering om oppfølging av årsavslutningsbrcv for 20 I 7

_)

L

TiItuksp/nn 2018

av risikovurderinv

og vescntliflhet.

2

Kontrollutvalgets

oppgaver i forbindelse

Myte
______

_

__ _

_

med forvaltningsrevisjon.

Oppgaver

knyttet til forvaltningsrevisjon

Iltgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon
5 i forskrift om kontrollutvalg.

__ ___ _

31.01.18

og bestemmelsene

i kap.

i f'

O7 03- l 3

0

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt

«Kommunens aktmotniske situasjon

innen helse og omsorg - styring og rapportering»
O

30 04.I8
13-06-18

0
_ e

_
22.10.18

a

05.13.13

I

Kontrollutvalgets

Oppgaver

knyttet til selskapskontroll

Utgangspunktet for oppgavene er plan for selskapskontroll og bestemmelsene i kap. 6 i
ä forskrift om kontrollutvalg.
1 Kontrollutvalget og kommunens revisor skal varsles og har rett til å vrazretilstede på
generalforsamling, samt mater i representantskap og tilsvarende organ. Dette gjelder i
IKS. interkommunale styrer etter § 27 og i AS der kommunen alene eller sammen med
andre kommunetz fylkeskotntnuner eller interkommunale selskaper direkte eller
indirektefií
aksjeräjffl komml. §8()

lI

-OlV-llí

07.03.18

l-'orvaltningsrevisionsprosjekt«xx»

i

T

_

Bestilling av forvaltningsrevisjon i trad med plan for 2016-2019?
Prosjektlalatm
forvaltningsrevisjonsprosjekt «xx».

oppgaver i forbindelse med selskapskontroll.

Mote

__

i

.

Cricnnotngng av Eicrnieldingfor .Vloldekommune20 I 7

T.

30.04.13
l3.06.l8

n

7

12.09.18

22.10.13

.

05.12.13

.

_
f'

Tilsyn med revisjonen
Mote

Oppgaver

knyttet til tilsvn med revisjonen

Revisjonen rapporterer om sin virksomhet ved beltov;
Revisjonens plan for Molde kommune og er til enhver tid tilgycngclig for
kontrollutvalget.
tltgangspunktet for oppgavene er bla. relatert til lnestetnrnelsene i koml. § 77 nr. 4.
31.01.18
07.03. I S

u

3004.I8

.

13.06.18
ll09- l 3

0
I

Vedlegg til twppdragsavtalen«Honorar for gjeldende âr» (20l8) gjennomgås.
Oppdragsansvarlig regskapsrevisors habilitetserklæring for Molde kommune for

0

revisyittsåret 20 l 8.
Eaenevaltterinv fra revisionen

-

Vurdering av kontrollutvalgets rilsynsansvar for rcgnskapsrevisjott og

f'

22.10.18
05.12.13

_
forvaltningsrcvisjon,jf.

Tilraksplrm 2018

'

_

NKRFS veiledere.

3

Budsjettbchandlingen
Oppgaver knyttet til budsiettbehantllingeil

_

Møte

Utgangspunktet for oppgavene er bla. relatert til bestemmelsen i tbrskrift om
kpnLroll1ItvaIg§ 13.

i

31 01.18

_

07.03.18

o

30.04.18

.

13.06.18

o

12.09.18

0

_

_
0

i ' " 'i i

'

'A

Forslag til budsjett torkontroll- og Iilsynsarbeidet for 2019 behandles
ltontrolltltvalget.
_

Kontrollutvalgetfølger opp at kontrollutvalgetsforslag lblgel'med til
beltantlllng av budsjettet('11.f0rslu'ififor kontrollutvalg_S18)
l;oImmInesIyrets

Kontrollutvalgets rapportering
Møte
_

_

Oppgaven' knyttet til
kontrollutvalgets rapportering

relatert t1l hestenunelsen i ]\0l11I.§ 77nr. 6.
Utgztltgspunktet for oppgavene er 111.21.
Resultat av tbrvaltningsrevisjoner eller selskupskoutroller rapporteres fortløpende til
_ __
__ _
konununestxfrct

31.01.18

10
0

Kontrollutvalgets årsrapptntfor 2017 beltattcllesog oversendesderetter
komntunestrvrettil behandling.
Oppfølging av anbefalinger i lbrvult11ingsrevisjunsrapporterfselskupskontrtwllerskal
så fram av kontrolltitvulgets

_

f11's1'apport.

07.03.1x

.

"

18
30.011.

.

’

13.06. I8

o

12.09.18

.

32 10.18

.

05 12.18

o

Tilfr1ltsplnl1 2018

”i

’
"

’
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Aspen, Jane Anita
Marianne Bolghaug <m.bolghaLIg@hotmail.no>
4.juni 2018 16:14
Postmottak - Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal;Aspen, Jane Anita
t.aunan@0nline.no
Plan og utvikling, sak 1/18 —detaljregulering Julsundvegen 91 og 93
Merknader forslag privat detaljregulering 20.04.l8.pdf; VEDLEGG89.pdf
~JULSUNDVEGEN
MERKNADERTIL PRIVATPLANFORSLAG

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Hei!

Vi tar kontakt med kontrollutvalget i anledning privat forslag om detaljregulering i Julsundvegen 91 og 93 i
Molde, PU~sak 1/18.
Viser ellers til informativ og hyggelig telefonsamtale med Jane Aspen den 30. april i år. Samtalen ga oss
god informasjon om kontrollutvalgets rolle og oppgaver.

Etter vårt skjønn bærer plansaken preg av lovbrudd og mangelfull saksutredelse fram til saken kom på
høring i februar i år. Derfor er vi kommet fram til at det er riktig at kontrollutvalget kjenner til sak og
prosess.
I sal<ensanledning har vi skrevet høringsuttalelse inklusivt 2 vedlegg. Det ene vedlegget er e-post til
ordfører med kopi til rådmann og leder av PU. Det andre vedlegget er e-post til rådmann med kopi til
ordfører. Dokumentene er lagt ved denne e-posten.

Våre innspill er verken vurdert eller lagt ved saksdol<umentenei PU-sak1/18!
Hele den østlige grensa til planforslaget er ikke vurdert, verken hva gjelder konsekvenser eller
kompensatoriske tiltak!
Vi opplever at vår rettssikkerhet

er truet.

Vi har etter at saken kom på høring vært i to møter med kommunen, med ordfører og leder av PU, og med
plansjef, saksbehandler og kommunearkitekt.
Vi ble godt mottatt i møtene, og vi opplever å ha fått lagt fram vårt syn i saken hva angår prosess.
Saksbehandler har orientert oss om at tunge innsigelser nå kan stoppe saken, men hva som skjer framover

vet vi ennå ikke helt sikkert.

Vi ønsker trygghet for framtida vår, og vil sette stor pris på om kontrollutvalget ser nærmere på denne
saken.
Konírcllutvalgssekrelariatet for Romsdal
Kozziinuncnr.

l T}To.>

Med vennlig hilsen
Dale‘

Trond Aunan og Marianne Bolghaug
Julsundvegen 89

. ll

saksug-~«---m

l S C’oL<_,.-¥
Arluvkodu.

1

C2“lglñgf

s.._-..s#_.~

Merknader til privat planforslag
Betal/regulering —Ju/sundvegen 91 og 93. P/an nr 201609

MERKNADERTIL PLANFORSLAG
DETAUREGULERING

-JULSUNDVEGEN

91 Og 93. PLAN NR 201609

(PUSAK01/13)
Med sjokk og vantro Ieste vi saksframleggetmed tilhørende vedlegg.
Konsekvenser,alternative løsningerog kompensatorisketiltak for
Julsundvegen 89 er helt fraværende.

Saksframleggetmed vedleggdokumenterer mangel på medvirkningfra vår
side.

Julsundvegen 93

.lulsundvegen 91

Forslagsstillere
A/S AndreasRingdalog

Forslagsstiller
BjørnOtterlei

Arve Sæter

Høringsfristenvar i utgangspunktetsatt til 16. mars. Vi har frist til 20. april.

1

Merknader til privat planforslag
Deralj/egulenng —Julsundvegen 91 og 93. Plan nr 201509

vedleggene er en del av vårt høringssvar.
1. PROSESS
Fra vi kjøpte Julsundvegen 89 til det private reguleringsforslaget ble sendt på
offentlig høring gikk det 1 år og 2 måneder. Vi kjøpte rett etter at høringsfristen
til oppstartmeldinga til planforslaget gikk ut.
Vi visste selvfølgelig om det private forslaget til regulering da vi kjøpte
Julsundvegen 89. Ingen skal få legge manglende informasjon over på et dyktig
meglerhus, eller etterkommerne

til Johan Hojem som solgte eiendommen til

oss. Vi visste. Vi var informert.

Overrumpling fra forslagsstillerne?

Overrumglet
Overlistet, dupert, forvirret

-

Dere erfor seine til høringsfristen (Angående oppstartmeldinga
november 2016)

-

Dere er nye. Jeg hadde god dialog med tidligere eier

2

Merknader til privat planforslag
Detaljregu/ering -Ju/sundvegen

91 og 93. Plan nr 201609

Nå er det opp til politikerne (19/6-17, fortsatt 7 md til planforslaget kom
på offentlig ettersyn)
Saka kommeríaugust,

da kan dere uttale dere (19/6-17, saka kom 7 md

seinere)

Spaden ijorda mai (x/2-18, Spaden ijorda uten vurderinger for 89?)
Dere er de første som får uttale dere (Møte BBW, 11/9-17)
Dere er heldig som får uttale dere så tidlig (Møte BBW, 1l/9»17)

Fø møtet med forslagsstillere og BBW 11/9-17 hadde vi sendt inn skriftlige
punkter —med underpunkter

- det var aktuelt for å drøfte:

ADKOMST
INNSYN OG PRIVATLIV
BELASTNING UNDER BYGGEPERIODE
RISIKOVURDERING OG SIKRING
KLOAKK - VANN
ELEKTRISKEANLEGG
Vi opplevde at forslagsstillerne

Otterlei, Sæter og Ringdal ikke hadde Ønske om

å drøfte punktene. Vi opplever at møtet besto i at arkitekten og
forslagsstillerne tviholdt på powerpointpresentasjonen av prosjektet, og var
ikke interessert i å drøfte punktene over- forhold som angår vår eiendom.
Da møtet startet ba vi om det kunne skrives referat. Vi fikk beskjed om at det
hadde de ikke tenkt til. Det ble heller aldri noe referat fra møtet.
lplanbeskrivelsen som kom på høring i februar 2018, ser det ut til at
planforslaget var ferdig i september 2017. Det var jo ikke tilfelle. Det var dialog
med Molde kommune ut over hele høsten, og omarbeidinger av planforslaget.
Dette går fram av saksframlegget.

3

Merknader til privat planforslag
Deta/jregulering ~Julsiindvegen

91 og 93. Plan nr 201609

.
Q

HÅIBESKNVELSE

,\ M J!

f;
/ "\

I møte på arkitektkontoret BBW i september 2017 fikk vi utlevert
Planbestemmelser og Planbeskrivelse med beskjed om at vi er heldige som får
være de første til å uttale oss. Altså igjen - vi er igjen for seine —det er liksom
aldri rett tid til å få med innspill fra oss. (Vi ba om møte med forslagsstillere og
arkitektkontor sommeren 2017. Bemerkelsesverdig at vi først skulle få møtetid
langt seinere, og på et tidspunkt tiltakshaverne så seg ferdig med
planbeskrivelsen og planbestemmelsene)
Planforslaget var altså ikke ferdig til høring i september. Vi tapte igjen
muligheter for medvirkning -fra sept 17 til feb 18.
I fjor sommer sendte vi også skriftlig forespørsel til arkitektkontoret BBW og
Bjørn Otterlei om privatrettslige forhold, siden eiendommene vår deler
adkomst med ulike eierbrøker. Den dag i dag er det ikke kommet svar på dette.

4

Merknader til privat planforslag
Deta/jregu/erirzg flulsufidvegen

91 og 93. Plan nr 201609

Vi merker oss at forslagsstillerne fremmer at det har vært god dialog med
naboer. Et blikk på saksframlegget med vedlegg forteller kanskje noe annet. Vi
mener at det ikke har vært dialog som har til hensikt å ivareta vår eiendom,
derav ingen god dialog. Vi merker oss at det har kommet inn andre merknader
til planforslaget som også viser til manglende dialog.
Forskrift om konsekvensutredninger, § 4

Forslagsstiller

Forslagsstilleren skal vurdere om tiltaket omfattes av § 6,§ 7 eller § 8.
Forslagsstilleren skal bære kostnadene med å utarbeide konsekvensutredning
og et planprogram eller en melding med forslag til utredningsprogram når
dette kreves.

Forslagsstilleren har ansvarfor at opplysningene som gis til myndighetene er
riktige og etterprøvbare og at de oppfyller kravene i forskriften.

På hvilken måte har forslagsstillerne ivaretatt disse 3 Ieddene med tanke på
Julsundvegen 89?

(Vi merker oss for øvrig at forslagsstiller Bjørn Otterlei omtaler «nabokaffe»
som «informasjonsmøte» med oss.)

Lovbrudd i planprosessen?
Har Molde kommune i denne planprosessen holdt seg innenfor lov- og
regelverk?
Planprogram
Plan- og bygningsloven
l § 4-1 Planprogram

J
5

Merknader

til privat

Detoljreguleriiig

planforslag

~Ju/sunclvegen 91 og 93. Plan nr 201509

For alle regionale planer og kommuneplanen

ogforfregtlleringsplaner

som kan få vesentlige

virkningerfor

miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart

planprogram

som grunnlag for planarbeidet.

Kongen kan vedforskrift

utarbeides et

gjøre unntak fra kravet

om planprogram for reguleringsplaner.
Planprogrammet

skal gjøre rede forformålet

med planarbeidet, planprosessen medfrister

og

deltakere,oppleggetformedvirkning,spesieltiforho/d til grupper50mUHTUS
Öb” 53?’//'9
lJWØfl,
hvilke alternativer som vil bli vurdert og benovetfor

utredninger. Forslag til planprogram

sendes

på høring og legges ut til offentlig ettersyn normalt samtidig med varsling av p/anoppstort.
Planprogrammetfastsettes

ordinært av planmyndigheten

Vi mener at det i denne saken skulle vært et planprogram. Etter vårt skjønn vil
dette planforslaget, om det går gjennom, ha vesentlig virkning for miljø og
samfunn. Store trafikale utfordringer,

fra villa til blokk, dispensasjon fra vedtatt

reguleringsplan, stor inngripen i Storvikskogen, og for oss vesentlig inngrep i

privatrettslige forhold (adkomst).
å l dette tilfellet må det spesielt påpekes hvor viktig det er å sikre at det ikke
gjøres uoverveide arealinngrep og uhensiktsmessig bvgge- og
anleggsvirksomhet.

9 Molde kommune burde sikre særskilte saksbehandlingsregler for planforslag
som er i strid med overordnet plan.
Med et planprogram ville Molde kommune sikret medvirkning i alle ledd i
prosessen.
Med tanke på at naboer til planforslaget også er/var eldre mennesker, eller nye
- stiller det, slik vi har tolket regelverket, ekstra krav til å sikre medvirkning.
Når vi har etterspurt planprogram i kommuneadministrasjonen har vi etter
hvert fått svar; Henvisning til lovverket med opplisting av et par fakta i saken.
Men ingen vurdering sett opp mot lovlig praksis (brev fra dep, lovtolkninger,

forarbeider til lov, veiledere eller annet...).
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Detaljregu/ering -Ju/sundvegen

91 og 93. P/an nr 201609

I møte med administrasjonen i mars i år ble det sagt at denne planprosessen er
lik som andre planprosesser hva gjelder planprogram. Det ble også sagt at «det

er derfor vi har høring» for at momenter skal kunne komme opp under høringa.
Vi undres over- mener Molde kommune at det er høringsinstansene som skal
ta ansvaret for utredningskravet i plansaken?
Var det ingen i Molde kommune som etterlyste konsekvenser, alternative

løsninger, eller kompensatoriske tiltak for vår del?
Har Molde kommune brutt Plan- og bygningsloven da det ikke har forelígget
planprogram/sikret

medvirkning?

Eier før oss i lulsundvegen 89, var i slutten av livet. Vi ble eiere 22. november
2016. Dissefaktorene tilsier at Molde kommune og forslagsstillere har et ekstra
ansvar for å sikre medvirkning.

Konsekvensutredning

§ 4-2.

Planbeskrivelse

og konsekvensutredning

Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig
beskriver

planens formål,

og retningslinjer
F or regionale

hovedinnhold

ettersyn

og virkninger,

ha en planbeskrivelse

som

samt planens forhold til rammer

som gjelder for området.
planer og kommuneplaner

utbygging

og for reguleringsplaner

samfunn,

skal planbeskrivelsen

konsekvensutredning

med retningslinjer

som kan få vesentlige
gi en særskilt

- av planens

virkninger

vurdering
for miljø

eller rammer for framtidig
virkninger

for miljø

og beskrivelse

og

-

og samfunn

Vi mener at planforslaget burde hatt konsekvensutredning. Blant annet burde
det muligens ha vært sett på alternative områder for lokalisering av tiltak som
har som mål at flere kan bo hjemme lengre.
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til privat

planforslag

Deraljregu/pring —Ju/sundvegen 91 og 93. Plan nr201G09

Hva mener Molde kommune?

Ved bebyggingmed ekstraordinærhøy utnyttelsesgradkan det føre til
verdiforringelse for eiendommer rundt med vesentlig lavere utnyttelSeSgrad.
(PBL§ 153) Burde dette vært konsekvensutredet? Hva med erstatning?
Medvirkning i planleggingen

Plan- og bygningsloven

§ 5-1.

Medvirkning

E nhver som fremmer

planforslag,

skal legge til rette for medvirkning.

påse at dette er oppfylt i planprosesser

Kommunen

som utføres av andre offentlige

organer

skal
eller

private.

Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever
spesiell tilrettelegging,

herunder

barn og unge. G rupper og interesser

som ikke eri

gode muligheterformedvirkningpå annen måtestandtil å deltadiFek'Ee.Sk31Sikres

Har kommunen sikret medvirkning etter plan- og bygningsloven § 5fl?
Hva med eldre menneskers, eller nytilflyttedes interesser, er disse ivaretatt?
(Disse krever også «spesiell» tilrettelegging, skulle man tro.
Har planforslagsstillerne fremmet medvirkning, slik loven krever?

Vi vil ellers kommentereat Molde kommuneikke har frigitt inforrnaSiOnvi
gjennom fjoråret har etterspurt, eller lagt tilrette for møte vi har etterspurt
(vann og avlØp). Molde kommune kjenner til påstandene, og de er
dokumentert.

I planprosessen henviste Molde kommune oss til BBW, og mente at de Var rette
adressat for våre spørsmål.
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Merknader til privat planforslag
Detaljregulerlng -Julstindvegen

91 og 93. Plan nr 201609

Administrasjonen i Molde kommune har i møte i mars i år sagt at de ikke har
kjennskap til våre skriftlige og muntlige innspill i saka, som vi har rettet til
forslagsstillere og arkitektkontor.

2.

FLEREMERKNADER

Helhetlig vurdering?
Kommunalsjefen tilrår høring av planforslaget basert på en helhetlig vurdering.
(PU sak 1/18,
Detaljregulering —Ju/sundvegen91og 93. Plan nr 201609,
5. 4
punkt 2. Vurdering.)

Vi deler ikke kommunalsjefen sitt syn på at planforslaget er helhetlig vurdert. Vi
mener at Plan og Utvikling har sendt et mangelfullt saksframlegg med vedlegg
på offentlig ettersyn. Både hva gjelderlulsundvegen 89og den tilsynelatende
berettigelsen for tiltaket.

A. Trafikale utfordringer
5.» _: W.,

SW99
motorsykkelulykk
rett bortenfor

4. august 2017, ulykke ved avkjørsel til Julsunvegen 93. Rett over adkomsten til
naustene, samt bussholdeplass. Bilde tatt med eget kamera.
Denne delen av Julsundvegen har allerede store trafikale utfordringer;

uoversiktlig kryss, bakketopp, høyt trafikkvolum, høy fart (i tillegg høye
fartsoverskridelser kveld/helg), uoversiktlig sving, bussholdeplass, utkjøringer

9

Merknader til privat planforslag
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fra private eiendommer, gangvei som krysser mange av disse allerede farlige

utfordringene.

Hvordan kan ekstra belastning med ytterligere 16-20 enheter forsvares?

B. ADKOMST Gjensidig avhengighet mellom Julsundvegen 89 og 91
Eiendommene 89og 91 deler vei opp til hver sin respektive eiendom. En
adkomst som har vært praktisert i 60 år. Sambruken av denne adkomsten har
vært tuftet på en gjensidig avtale mellom to
familier - og ikke mellom 16-20 familier som
prosjektet omtaler. Hva sier privatretten

om

dette? Her er to bilder som illustrerer hvor
avhengige eiendommene 89 og 91 er av

hverandre mtp snu + parkering:
1

1

.
3-

;

g,

Vi ønsker ikke at det åpnes opp for gangpassasjepå vår del av tomta.
Hvordan er vår adkomst tenkt under evtbyggeperiode? —Hvordan er parkeringog snuforholdene tenkt i evt. byggeperiode?
Hvordan sikre uønsket persongjennomgang/trafikk

over eiendommen 89 og

dermed sikre privatlivets fred?
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DQIG/jfêgll/F/'iflg elulsundvegeri

91 og 93. P/an nr 201609

C. Risikovurdering og sikring
Omfattende sprengningsarbeicl vil medføre risiko.

Risikovurdering?
Sikring?
Sprengning av fjell kan føre til problemer med drenasje om 10år... Vi har
tørr kjeller. Huset har stått i 60 år. Vannårer i bakken kan ta nye veier og
retninger. Tidsperspektivet kan være mange år fram i tid. Hvem er
ansvarlig om problemer, nåtid/framtid?
Steinsprang, sprekkdannelser, trefall...?
Hva med husets grunnmur? Hvilke tiltak iverksettes for å sikre at ikke
noe Skjer med grunnmur mtp sprekkdannelser, lekkasjer og lignende?

Installeringav sjokkmålere?

D. verdivurdering/takst

av eiendommen

Fm + prognose for etter? Diskrepans? Hvordan håndtere?
E. Kloakk og vann
Påbuclom ny tilknytning? Eventuelle kostnader?
Status eksisterende kloakk, eventuell ny - betydning for oss?

F. Elektriske anlegg
Kan Strømførselen til Julsundvegen 89 bli endret i byggeperiOden, evt
etter byggeperioden?
Inngrep på vår tomt?

PlasseringTRAFO?
Plasseringtekniske anlegg. Støy fra tekniske anlegg?

G. Innsyn og privatliv
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Merknader til privat planforslag
Detaljregillering

~lulsundvegen

91 og 93. Plan nr 201609

— Hvordan er det tenkt fysisk skjerming mellom tomtene? Vi ønsker å
opprettholde vårt privatliv («Vi legger oss ikke borti hvilke tujaer dere
velger» Sagt av forslagsstiller sept 2017, møte på arkitektkontoret)
-

Hva med skjerming under en eventuell byggeperiode?

H. Informasjonsflyt

under evt. byggeperiode

Hvordan tenkes informasjonsflyten og dialogen med oss nærmeste naboer
underveis i byggeperioden?
-

Referat fra byggemøter?

I. StØVVollermed glasskjerm
Hvordan vil en fire meter høy støyvoll, inklusiv glassskjerm, påvirke det visuelle
uttrykket i Storvika?

Voll og glassskjerm. Er sikthindringer i forbindelse med trafikk vurdert? Er det
estetiske vurdert ifht. omkringliggende bebyggelse?

J. Stup langs tomtegrensa

Hvordan er det tenkt løsning av de estetiske utfordringene langs vår vestlige
tomtegrense?

Stup fra vår garasje og langs torntegrensa?

K. Lys og skyggeforhold

Hvordan kommer vi ut av de lys- og skyggeforholdene?

L. Trafikk langs tomtegrensa
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Hvilken type trafikk mener forslagsstillere av 91/93 skal passere nært/langs
tomtegrensen mot Julsundvegen 89?
a. Er det for eksempel tungtrafikk?
b. Og i såfall hvilken belastning kan dette påføre grunnen til
Julsundvegen 89.
Vi har blitt forespeilet adkomst til eiendommen Julsundvegen 89 over en
privat gangvei. Med andre ord en adkomst fra kommunal vei til en privat
gangvei overlulsundvegen

91/93 sin eiendom. Hva vil eventuelt dette

innebære for oss?

M.

Hevd

Det er kommet opp ved noen anledninger ifm prosjektgjennomgang at det
eksisterer en form for hevd mellom eiendommene 89 og 91. Er det hevd?

N. Renovasjon

Hvordan blir vår renovasjon ivaretatt dersom dagens adkomst foreslås sanert?

0.

Planskisser

-

Hvorfor legges det fram planskisser som om vår eiendom delvis inngår i
prosjektet? (Planbeskrivelse s. 15, 27, 32)

-

Hvorfor er store deler av skogen bak vår garasje, og på vår tomt tatt vekk
i illustrasjonene?

P. Fra villa til blokk?

Hvordan kan en si at forslaget om blokkbebyggelse på 91 og 93 harmoniserer
med området ellers. Vi mener det blir et stygt brudd med øvrig villabebyggelse.
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Huset på lulsundvegen 89 har høg arkitektonisk verdi. Huset er tegnet av Bugge,

Huset i
og framstår ute og inne som ganske så opprinnelig fra 1957.
Julsundvegen 91 har også høy arkitektonisk verdi.
Dagens flotte uttrykk blir rasert ved høg utnvttelsesgrad

og blokkbebyggelse.

Q. God kobling øst-vest?
Kommunalsjefen støtter hovedgrepene ipiankartet. .......... god kobling av
bebyggelsesmønster vest og østfor aktuelle tomter. (Saksframlegg under
<<hovedgrep»).Hva er god kobling når vi ønsker skjerming og privatliv?

R. Realistisk måloppnåelse?
Dokumenterer sakspapirene at tiltaket vil ha målbar effekt på
«eldreutfordringen» ? - At flere kan bo lengst mulig hjemme, jf. bl.a. Molde
kommunes helse- og Omsorgsplan?

Selv om målet er å legge til rette for livsløpsstandardfor målgruppen
seniorer, verken kan eller vil man utelukke andre. Barnefamilier

vil

representere en fin variasjon i et boligfelt som de siste 30 åra har vært
preget av relativtfå barn.» (Planbeskrivelse s. 18).

S. «Utvidet livsløpsstandard»
Er begrepet godt gjennomarbeidet

i kommunens planer? Har Molde kommune

definert hva begrepet skal bety for kommunens befolkning? (Spesielt siden
Kommunerevisjonen nylig har hatt tilsyn med Molde kommune og pekt på
manglende helhetlig arbeid innenfor helse- og omsorg bør en sikre at tiltakene

framover inngår i en helhetlig plan)
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» Hva legger Molde kommune i begrepet «livsløpsstandard» i forhold til
«utvidet livsløpsstandard>>?
~ Har saksframlegget redegjort for hvilke alternative veier å gå for at eldre
skal kunne bo hjemme lengre? (Bor allerede mange eldre på Bjørset).

T. Privat forslag godt nok sammenstilt med kommunens overordnede planer?
Planbeskrivelsen lister opp en del overordnede kommunale planer. Vi klarer
ikke helt å Seat forslaget om tiltak er godt argumentert i forhold til planverk
ellers.

U. Hevdvunnen tråkk?
Planbeskrivelsen (s.lO) slår fast «hevdvunnen tråkk». Hvordan er dette
dokumentert?

V. Ferdsel øst-vestlig retning?

Hva menes med at det vil være mulig å ferdes øst-vestlig retning?
(Planveskrivelse s. 10). Vi ønsker ikke allmenn ferdsel over vår eiendom!

W. Parkeringsplasser i dagen

«All parkering skal i hovedsak skje innendørs,...>>.(Planbeeskrivelse s. 18). Hva
betyr i hovedsak? Hvor er parkeringsplassene som er i dagen?
Illustrasjonsbilde for tenkte parkeringer?
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X. God dialog?

Underveis iplanprosessen hor Ju/sundvegen89 fått nye eiere. Tiltakshuverne
har hatt god dialog med både tidligere og nye eiere. (Planbeskrivelse s. 19).
Hvordan er god dialog dokumentert? (Vi eide fra 22. november 2016. Tidligere
eier var i 90-årene, i slutten av Iivsfasen).
...det er også laga plan for alternativ adkomstfor 89....._dersom det kreves at
dagens adkomst stenges. (Planbeskrivelse s. 19) Altså fra at Julsundvegen 89
har kommunal tilkomst, til at tilkomsten blir over privat gangveg (ll). Hvilke
konsekvenser innebærer det?

Y. Paragrafbruk
Vi registrerer at det i Planbestemmelsene er brukt paragrafer. Er dette i tråd
med gjeldende regelverk? Er Planbestemmelsene etter standard fra
departementet?

Hvis saksframlegget med vedlegg er ufullstendig ——
blir da vedtaket (PU

1/18) om å sendesaka på høring ugyldig?
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KONKLUSJON
Det er vanskelig å forholde seg til et privat planforslag der forslagsstillerne
ikke vurderer konsekvenser, alternative løsninger og kompensatoriske tiltak
for vår eiendom.
lnfluensområdet er åpenbart mye større enn planområdet, noe
forslagsstillerne ikke tar høyde for.
Med tanke på alvorlige innsigelser og merknader til planforslaget, ber vi om
at Plan- og Utviklingsutvalget

tar ansvar og setter en stopper for videre

prosess.
Om Molde kommune likevel vil bruke mer tid på planforslaget,

ber vi om ny

sak til høring som innehar forsvarlig konsekvensutgreiing og planprogram.
Forslaget til planprogram må i tilfelle på høring.

Med vennlig hilsen

Trond Aunan og Marianne Bolghaug
Julsundvegen 89, Molde
20. april 2018
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Vedlegg

1. E-post til Ordfører, Deta/jregu/ering 91og 93. Plan nr 201609
~ offentlig
ettersyn (26/3-18)
2. E-post til Rådmann, Prosess —Detaljregulering

Ju/sundvegen 91 og 93. Plan

nr. 201609
-offentlig ettersyn (27/2-18)

Kopi:
Plan~ og Utviklingsutvalget

Kontrollutvalget
Kommunerevisjonen
Ivløre og Romsdal Fylkeskommune
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
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