
  

KONTROLLUTVALGET I 

MOLDE KOMMUNE 

        Molde, 17. april 2020 

 

Til medlemmene i kontrollutvalget 

 

MØTEINNKALLING 
 

MØTE NR.:  2/20 

TID:  24.4.2019 kl. 12:00   

STED:  Teams eller Skype 

 med hjemmel i midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter 

i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Cocid-19. 

SAKSLISTE:  

UTV. SAKSNR.  TITTEL  

PS 11/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17. FEBRUAR 2020 

PS 12/20 REFERAT OG ORIENTERINGER 

PS 13/20 REGNSKAPSREVISJON. PRESENTASJON ÅRSOPPGJØR 2019 

PS 14/20 MOLDE KOMMUNE. ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2019 

PS 15/20 NESSET KOMMUNE. ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2019 

PS 16/20 MIDSUND KOMMUNE. ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2019 

PS 17/20 MOLDE EIENDOM KF. ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2019 

PS 18/20 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET. ORFØRERENS BRUK AV 

FEILAKTIGE RETTSLIGE ARGUMENTER 

PS 19/20 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET. STRATEGI FOR MOLDE KOMMUNES 

EIERSKAP I ISTAD AS – AVVISING AV BEHANDLING I KOMMUNESTYRET 

 

Eventuelle forfall meldes på tlf. 71 11 15 79, evt. mob. 91 37 11 12. 

E-post: jane.anita.aspen@kontrollutvalgromsdal.no 

 

Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov.  

 

 

 Vigdis Fjøseid (s)  

 leder  

  Jane Anita Aspen (s) 

  daglig leder 
Kopi:   
Ordfører   
Rådmann   
Møre og Romsdal Revisjon SA   

 

mailto:jane.anita.aspen@kontrollutvalgromsdal.no


MOLDE KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  

Arkiv:  

Saksbehandler: 

Dato:  

2020-1506/02 

033 & 17 

Jane Anita Aspen 

3.4.2020 

Saksframlegg 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 11/20 Kontrollutvalget 24.4.2020 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17. FEBRUAR 2020 

Sekretariatets innstilling 

Protokollen fra møte 17. februar 2020 godkjennes. 

Til å signere protokollen velges: 

1. …………..

2. …………..

Protokollen vil bli signert elektronisk. 

Saksopplysninger 

Vedlagt følger protokollen fra forrige møte. Protokollen er tidligere utsendt. Det er ikke 

fremkommet merknader til vedlagt protokoll. 

Jane Anita Aspen 

daglig leder 
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KONTROLLUTVALGET I 

MOLDE KOMMUNE  
 

MØTEPROTOKOLL 

Møte nr: 1/20 

Møtedato: 17.2.2020 

Tid: Kl. 12.00 – 15.45 

Møtested: Galleriet, Molde rådhus 

Sak nr: 01/20 – 10/20 

Møteleder: Vigdis Fjøseid, leder (Ap) 

Møtende medlemmer: Magne Reiten, nestleder (Sp) 

 Gudbjørg Frisvoll (Krf) 

 Anders Talleraas (H) 

 Tore Berg (Sv) 

Forfall: Ingen 

Ikke møtt: Ingen 

Møtende vara: Ingen 

Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder 

Fra revisjonen: Veslemøy E. Ellinggard, daglig leder og oppdragsanavarlig revisor 

Av øvrige møtte: Ingen 

  

  

Leder ønsket velkommen og ledet møtet. 

Innkalling og sakliste ble godkjent, med tilføyelse av en ekstra referatsak RS 07/20.  

 

TIL BEHANDLING: 

 
UTV. SAKSNR.  TITTEL  

PS 01/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.11.2019 

PS 02/20 REFERAT OG ORIENTERINGER 

PS 03/20 KARTLEGGING AV RUTINER ROR-INNKJØP – VIDERE OPPFØLGING 

PS 04/20 PLAN FOR KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET 2020-2023 

PS 05/20 MØTE- OG ARBEIDSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET 2020 

PS 06/20 REGNSKAPSREVISJON – RAPPORT FRA INTERIMSREVISJON 2020 

PS 07/20 MEDLEMSSKAP I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN (FKT) 

PS 08/20 ANMODNING OM Å FØLGE OPP SAK - DETALJREGULERING JULSUNDVEGEN 

91 OG 93 

PS 09/20 OPPFØLGINGSLISTE 

PS 10/20 EVENTUELT 
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PS 01/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.11.2019 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Protokollen fra møte 19. november 2019 godkjennes. 

 

Til å signere protokollen velges: 

1.  Vigdis Fjøseid 

2.  Tore Berg 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Nestleder fremsatte forslag om at Vigdis Fjøseid og Tore Berg velges til å signere 

protokollen.  

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med forslag. (5 voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Protokollen fra møte 19. november 2019 godkjennes. 

 

Til å signere protokollen velges: 

1.  ………….. 

2.  ………….. 

 

 

PS 02/20 REFERAT OG ORIENTERINGER 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Referatsaker: 

RS 01/20 Reglement for kontrollutvalget i Molde 2019-2023, saksprotokoll fra 

kommunestyremøte 19.12.19, sak 33/2019. 

 

RS 02/20 Valg av medlem og varamedlem til styret for Kontrollutvalgssekretariatet 

for Romsdal - perioden 2019-2023, saksprotokoll fra kommunestyremøte 

19.12.19, sak 54/2019. 

 

RS 03/20 Protokoll fra Møte i kontrollutvalget - tidligere Molde kommune 

3.12.2019.   

 

RS 04/20 Medvirkning er en lovpålagt, demokratisk rett. Alle berørte parter må få 

delta (ikke bare bli invitert), epost 17.1.2020 vedlagt brev fra Christian 

Sømme, medvirkningsombud (selvutnevnt). 

 

RS 05/20 Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 

3.2.2020. 
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RS 06/20 Vedrørende kommunal e-post, kopi av brev datert 6.12.2019 fra nye Molde 

kommune til NN, U.off, Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 nr. 1 – 

 Utvalget vil vurder om det på et senere tidspunkt skal bes om orientering om 

retningslinjer for bruk av jobb-epost, hvordan det informeres om slike 

retningslinjer og hvordan eventuelle brudd på slike retningslinjer følges opp.  

 

RS 07/20 Rapport fra tilsyn med ettervern og samarbeid mellom 

barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav ved Molde kommune 2019, 

Tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal datert 3.12.2019, (0) 

avdekte lovbrudd. Tilsynet er avsluttet.   

 

Orienteringssaker: 

OS 01/20 Opplæring for nytt kontrollutvalg  

Orienteringen v/Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 

Stikkord for opplæringen: økonomi, påseansvaret overfor revisjon 

Lysarkene som ble vist, var sendt ut sammen med møteinnkallingen.  
 

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

voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

 

PS 03/20 KARTLEGGING AV RUTINER ROR-INNKJØP – VIDERE OPPFØLGING 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Kontrollutvalget ber om en skriftlig orientering fra kommunedirektøren knyttet til følgende 

spørsmål: 

• Hva legger kommunedirektøren i at det skal utarbeides en «årlig handlingsplan»?  

• Er intranettside med regelverk, rammeavtaleoversikter, prosedyrer/rutiner, 

retningslinjer etc. nå oppdatert og gjort tilgjengelig for alle kommunene i samarbeidet? 

• Hva gjøres for å sikre at rammeavtaler, der det er aktuelt med eget punkt om lønns- og 

arbeidsvilkår, etiske krav eller miljøkrav, blir fulgt opp? 

• Hva gjøres for å sikre kontroll av oppfølging av avtaler og rammeavtaler? 

• Blir det vurdert å øke rapporteringen fra vertskommune til de andre 

samarbeidskommunene?  

• Er det i Molde kommune potensiale til å inngå flere rammeavtaler? 

• Hvor stor grad brukes rammeavtalen når den foreligger? Følges det opp at de ansatte 

bruker rammeavtalene? 

• Hvordan rapporteres det fra Innkjøpssjef til kommunedirektør/rådmannsutvalget, og 

hvordan følges rapporteringene opp.  

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Utvalgsleder fremsatte forslag om å utvide siste kulepunkt i vedtaket slik: 

• Hvordan rapporters det fra Innkjøpssjef til kommunedirektør/rådmannsutvalget, og 

hvordan følges rapporteringene opp.  
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Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med forslag fra utvalgets leder (5 

voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Kontrollutvalget ber om en skriftlig orientering fra kommunedirektøren knyttet til følgende 

spørsmål: 

• Hva legger kommunedirektøren i at det skal utarbeides en «årlig handlingsplan»?  

• Er intranettside med regelverk, rammeavtaleoversikter, prosedyrer/rutiner, 

retningslinjer etc. nå oppdatert og gjort tilgjengelig for alle kommunene i samarbeidet? 

• Hva gjøres for å sikre at rammeavtaler, der det er aktuelt med eget punkt om lønns- og 

arbeidsvilkår, etiske krav eller miljøkrav, blir fulgt opp? 

• Hva gjøres for å sikre kontroll av oppfølging av avtaler og rammeavtaler? 

• Blir det vurdert å øke rapporteringen fra vertskommune til de andre 

samarbeidskommunene?  

• Er det i Molde kommune potensiale til å inngå flere rammeavtaler? 

• Hvor stor grad brukes rammeavtalen når den foreligger? Følges det opp at de ansatte 

bruker rammeavtalene? 

• Hvordan rapporteres det fra Innkjøpssjef til kommunedirektør/rådmannsutvalget.  

 

 

PS 04/20 PLAN FOR KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET 2020-2023 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023, med de korrigeringer som fremkom i møte, 

godkjennes.  Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling: 

  

Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023 godkjennes.   

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Det ble fremsatt forslag om at det i planen pkt 4.1.. tilsyn med forvaltningen, kulepunkt 6, ble 

endret slik: 

• Kontrollutvalget har fordelt oppmerksomhet på de ulike områdene slik mellom 

utvalgsmedlemmene det fremgår av arbeidsplanen. 

 Saker fra formannskapet -  

 Saker fra hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø-  

Saker fra hovedutvalg for helse og omsorg -  

Saker fra hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd -    

Saker fra foretakene –  

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling (5 

voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023, med de korrigeringer som fremkom i møte, 

godkjennes.  Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling: 

  

Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023 godkjennes.   
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PS 05/20 MØTE- OG ARBEIDSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET 2020 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 
1. Følgende møteplan for 2020 godkjennes: 

 

Uke Dato Møte   

8 17.02 1/20 • Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023 

• Møte- og arbeidsplan kontrollutvalget 2020 

• Interimrapport regnskapsrevisjon 2019 

• Kartlegging av rutiner Ror-Innkjøp – videre oppfølging 

14 30.03 2/20 • Dialogmøte 1 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av 

virksomhet og eierskap 

• Oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon SA 

• Virksomhetsbesøk/orientering fra enhetsleder? 

17 24.04 3/20 • Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2019, Molde kommune, 

Nesset kommune, Midsund kommune, Moldebadet KF, Molde Eiendom 

KF, Molde Vann og Avløp KF og Molde Havnevesen KF 

• Oppsummering av årsoppgjørsrevisjon 

24 08.06 4/20 • Økonomirapporter 1. tertial 

• Dialogmøte 2 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering 

virksomhet og eierskap 

37 07.09 5/20 • Oppfølging av politiske vedtak  

• Revisjonsplan for 2020 

• Revisjonens rapport fra forenklet etterlevelseskontroll med 

økonomiforvaltningen.  

• Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 

• Plan for eierskapskontroll 2020-2023 

44 26.10 6/20 • Budsjettforslag for kontroll og tilsyn 2021 

• Økonomirapport 2. tertial 

50 07.12 7/20 • Bestilling av forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll 

• Interimrapport regnskapsrevisjon 2020.  

 

2. Kontrollutvalgets leder, i samråd med sekretariatet, gis fullmakt til å foreta endringer av 

møtedatoer dersom det blir nødvendig. 

 

3. Kontrollutvalget godkjenner Arbeidsplan for 2020, med de endringer som fremkom i møte. 

Arbeidsplanen vil fortløpende bli oppdatert av kontrollutvalget i møte. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Utvalget gjorde følgende tilføyinger i arbeidsplanen: 

 

Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen 

• Når det gjelder å følge med på saker i andre utvalg som er av interesse for 

kontrollutvalget, har utvalget fordelt ansvar sli; 

- Saker i Formannskapet – Vigdis Fjøseid 

- Saker knyttet til hovedutvalg, teknisk, plan, næring og miljø- Magne Reiten 

- Saker knyttet til hovedutvalg for helse og omsorg – Anders Talleraas 

- Saker knyttet til hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd Gudbjørg Frisvoll 

- Saker fra foretakene – Tore Berg  

 

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

voterende) 
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Sekretariatets innstilling 

 
1. Følgende møteplan for 2020 godkjennes: 

 

Uke Dato Møte   

8 17.02 1/20 • Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023 

• Møte- og arbeidsplan kontrollutvalget 2020 

• Interimrapport regnskapsrevisjon 2019 

• Kartlegging av rutiner Ror-Innkjøp – videre oppfølging 

14 30.03 2/20 • Dialogmøte 1 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av 

virksomhet og eierskap 

• Oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon SA 

• Virksomhetsbesøk/orientering fra enhetsleder? 

17 24.04 3/20 • Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2019, Molde kommune, 

Nesset kommune, Midsund kommune, Moldebadet KF, Molde Eiendom 

KF, Molde Vann og Avløp KF og Molde Havnevesen KF 

• Oppsummering av årsoppgjørsrevisjon 

24 08.06 4/20 • Økonomirapporter 1. tertial 

• Dialogmøte 2 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering 

virksomhet og eierskap 

37 07.09 5/20 • Oppfølging av politiske vedtak  

• Revisjonsplan for 2020 

• Revisjonens rapport fra forenklet etterlevelseskontroll med 

økonomiforvaltningen.  

• Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 

• Plan for eierskapskontroll 2020-2023 

44 26.10 6/20 • Budsjettforslag for kontroll og tilsyn 2021 

• Økonomirapport 2. tertial 

50 07.12 7/20 • Bestilling av forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll 

• Interimrapport regnskapsrevisjon 2020.  

 

2. Kontrollutvalgets leder, i samråd med sekretariatet, gis fullmakt til å foreta endringer av 

møtedatoer dersom det blir nødvendig. 

 

3. Kontrollutvalget godkjenner Arbeidsplan for 2020, med de endringer som fremkom i møte. 

Arbeidsplanen vil fortløpende bli oppdatert av kontrollutvalget i møte. 

 

 

PS 06/20 REGNSKAPSREVISJON – RAPPORT FRA INTERIMSREVISJON 2019 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra interimrevisjon 2019 –til orientering.  

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Veslemøy E. Ellinggard presenterte hovedtrekkene i 

interimrevisjonen for Molde kommune. Hun gav også en kort presentasjon av interimrevisjon 

for Nesset og Midsund kommune.  

Revisjonens oppsummering fra interimsrevisjon 2019 var ikke klar for utsending sammen 

med møtedokumentene. Oppsummering etter interimsrevisjon 2019 Molde kommune og 

oppsummering etter interimsrevisjon 2019 Nesset og Midsund kommune, blir sendt til 

utvalgsmedlemmene sammen med møteprotokollen.    

 



Side 7 av 11 

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

voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra interimrevisjon 2019 –til orientering.  

 

 

PS 07/20 MEDLEMSKAP I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN (FKT) 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Kontrollutvalget i Molde kommune ønsker å tegne medlemskap i Forum for kontroll og 

tilsyn. Kontingenten legges årlig inn i kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontrollarbeidet 

i Molde kommune. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Saksfremlegget var skrevet av Sveinung Talberg, da utvalgets sekretær er 2. styremedlem i 

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT).   

 

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

voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Kontrollutvalget i Molde kommune ønsker å tegne medlemskap i Forum for kontroll og 

tilsyn. Kontingenten legges årlig inn i kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontrollarbeidet 

i Molde kommune. 

 

 

PS 08/20 ANMODNING OM Å FØLGE OPP SAK - DETALJREGULERING 

JULSUNDVEGEN 91 OG 93 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

1. Kontrollutvalget kan ikke gå inn i problemstillinger fra klagen til Aunan og Bolghaug, 

knyttet til Detaljregulering for Julsundvegen 91 og 93, som er til klagebehandling hos 

kommunen/fylkesmannen. Heller ikke problemstillinger som er til behandling hos 

datatilsynet eller som er meldt til politiet, kan kontrollutvalget gå inn i.  

   

2. Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om resultatet at klagebehandlingen, for å kunne 

lære av deres behandling av saken. 

 

3. Kontrollutvalget ber sekretariatet sikre at innbyggere som henvender seg til 

kontrollutvalget får informasjon om at kontrollutvalget som hovedregel ikke behandler 

enkeltsaker, men benytter henvendelsene i et systemperspektiv for å sikre at 

kommunen har rutiner og regelverk på plass, og at dette etterleves.  

 

4. Kontrollutvalget ønsker informasjon fra kommunedirektøren om hvordan kommunen 

generelt har innrettet seg etter personvernopplysningsreglene. Det ønskes også 

informasjon om hvordan klagesaker om brudd på personvernregelverket behandles og 
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hvordan det følges opp varsler til datatilsynet. Kontrollutvalget ønsker også oversikt 

over om kommunen har fått noen advarsler eller bøter knyttet til brudd på 

personverndirektivet.  

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Utvalgsmedlemmene opplyste at de 15.2.2020 hadde fått epost fra Aunan og Bolghaug med 

alternativt forslag til vedtak.  

 

Utvalgsmedlemmene diskuterte saken, og vurderer at sekretariatets forslag til vedtak viser at 

kontrollutvalget vil ha flere forhold til videre oppfølging. Utvalget konstaterer at det ofte blir 

et høyt konfliktnivå knyttet til reguleringssaker. Utvalget ønsker i forbindelse med arbeid med 

risiko- og vesentlighetsvurderingen som utvalget har ansvar for at blir utarbeidet, å diskutere 

dette med forvaltningsrevisor. Forvaltningsrevisor skal i neste møte ha dialog med 

kontrollutvalget om mulige områder som bør analyseres i forbindelse med risiko- og 

vesentlighetsvurderingen.    

 

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

voterende) 

 

Sekretariatets innstilling: 

 

1. Kontrollutvalget kan ikke gå inn i problemstillinger fra klagen til Aunan og Bolghaug, 

knyttet til Detaljregulering for Julsundvegen 91 og 93, som er til klagebehandling hos 

kommunen/fylkesmannen. Heller ikke problemstillinger som er til behandling hos 

datatilsynet eller som er meldt til politiet, kan kontrollutvalget gå inn i.  

   

2. Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om resultatet at klagebehandlingen, for å kunne 

lære av deres behandling av saken. 

 

3. Kontrollutvalget ber sekretariatet sikre at innbyggere som henvender seg til 

kontrollutvalget får informasjon om at kontrollutvalget som hovedregel ikke behandler 

enkeltsaker, men benytter henvendelsene i et systemperspektiv for å sikre at 

kommunen har rutiner og regelverk på plass, og at dette etterleves.  

 

4. Kontrollutvalget ønsker informasjon fra kommunedirektøren om hvordan kommunen 

generelt har innrettet seg etter personvernopplysningsreglene. Det ønskes også 

informasjon om hvordan klagesaker om brudd på personvernregelverket behandles og 

hvordan det følges opp varsler til datatilsynet. Kontrollutvalget ønsker også oversikt 

over om kommunen har fått noen advarsler eller bøter knyttet til brudd på 

personverndirektivet.  

 

 

PS 09/20 OPPFØLGINGSLISTE 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten: 
 

Oppfølging av politiske vedtak 

Administrasjonen rapporterer oppfølging av politiske vedtak til kontrollutvalget som i sin tur 

rapporterer til kommunestyret. Oversikten skal inneholde vedtak fattet av formannskapet, 

kommunestyret og andre politiske utvalg med beslutningsmyndighet, og som av ulike årsaker ikke er 
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iverksatt innen slutten av kalenderåret. Det skal skilles mellom saker som er avsluttet og saker som 

fremdeles er under oppfølging. Oversikten skal også inneholde oppfølging av interpellasjoner og 

oversendingsforslag. Samt status knyttet til saker fra tidligere år, som ikke er avsluttet. Saken føres 

opp på oppfølgingslisten hvert år. 

 

Innkjøp og offentlige anskaffelser  

Anskaffelsesregelverket er omfattende og erfaringsvis er dette et risikoområde som det er viktig at 

kontrollutvalget følger opp. Kontrollutvalget i Molde har tidligere fulgt opp brudd på regelverk som er 

avdekket fra revisjonen. Molde kommune er også vertskommune for innkjøpssamarbeidet ROR-

Innkjøp. Kontrollutvalget i Molde fikk i sitt møte 03.12.19, sak 57/19 fremlagt rapport bestilt fra 

revisjonen - Kartlegging av rutiner i Ror-Innkjøp. Kontrollutvalget anbefalte at kontrollutvalget i nye 

Molde kommune vurderte videre oppfølging av rapporten. Kontrollutvalget ønsker en årlig 

oppdatering av status på innkjøpsområdet, dette innbefatter bl.a. status for rammeavtaler. 

17.02.20: Utvalget ønsker i møte 30.3 den årlige statusrapporten, samt tilbakemelding på 

spørsmålene i sak 03/20 Kartlegging av rutiner ROR-Innkjøp – videre oppfølging.  
 

Varslinger og rettstvister 

Kontrollutvalget ønsker at kommunedirektøren årlig gir kontrollutvalget en oversikt over 

varslingssaker.   

For å skaffe seg et bilde på omfang av tvistesaker, type tvistesaker, mulig økonomisk tap og 

omdømme tap, ønsker kontrollutvalget også at kommuneadvokaten årlig blir bedt om å legge frem 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 rutiner og internkontroll.  

 

Tilsyn med arkivholdet i Molde kommune 

Rapporten etter tilsyn med Molde kommunes arkivhold, datert 12.2.2015 viste 7 pålegg om å utbedre 

avvik. Avvikene var knyttet til følgende forhold: Flere arkivskapere i samme arkiv, periodisering i 

Ephorte, interkommunale samarbeid, kvalitetssikring, behandling av post og saksdokument, 

arkivlokaler og avlevering av elektronisk materiale. Arkivverket har i brev 16.1.2018 avsluttet dette 

tilsynet. I avslutningsbrevet står det: «De gjenstående avvikene gir grunn til fortsatt bekymring over 

arkivdanningen og forvaltningen av kommunens eldre arkiver, som på sikt kan svekke både 

individuelle og kollektive rettigheter om innsyn i gjeldende materiale. Gjenstående avvik må føres inn 

i kommunens system for internkontroll (). Arkivverket vil vurdere å politianmelde avvikene som 

brudd på arkivforskriften».  

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Molde Eiendom KF – forvaltning, drift og 

vedlikehold av utleieboliger»  

Kontrollutvalget i Molde behandlet forvaltningsrevisjonsrapport i møte 30.11.17 sak 42/17. Saken ble 

oversendt kommunestyret for endelig behandling i møte 14.12.17, K-sak 85/17. Oppfølging av 

rapporten ble behandlet mars 2019, der utvalget vedtok videre oppfølging av anbefalingene i 

rapporten. Ny behandling ble behandlet i møte i august. Kontrollutvalget forutsetter at oppfølging av 

kulepunkt 2, 4, og 7 i utvalgets vedtak i sak 12/19 gjennomføres i forbindelse med etablering av nye 

Molde kommune. Utvalget vil holde seg orientert om arbeidet med vedlikeholdsplaner, når 

registreringsarbeidet som Molde Eiendom KF holder på med er avsluttet.  

 

Personvernregelverk  

I 2018 fikk Norge ny personopplysningslov. Loven består av nasjonale regler og EUs 

personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). Forordningen er et sett regler 

som gjelder for alle EU/EØS-land. Gjennom å ha god internkontroll og god informasjonssikkerhet kan 

kommunen sikre at den behandler personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig. Det er interessant 

for kontrollutvalget å skaffe seg informasjon om hvordan kommunen har innrettet seg etter 

personvernopplysningsreglene, da brudd på reglene kan få store konsekvenser for de det gjelder og 

føre til store bøter for kommunene.  

17.02.20: Ett av punktene i vedtak i sak 08/20, knytter seg til personvernregelverket: 

Kontrollutvalget ønsker informasjon fra kommunedirektøren om hvordan kommunen generelt 

har innrettet seg etter personvernopplysningsreglene. Det ønskes også informasjon om 

hvordan klagesaker om brudd på personvernregelverket behandles og hvordan det følges opp 
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varsler til datatilsynet. Kontrollutvalget ønsker også oversikt over om kommunen har fått 

noen advarsler eller bøter knyttet til brudd på personverndirektivet.  

 
Parkering 

Kontrollutvalget i Molde fattet følgende vedtak i sak 13/19, 18.3.2019: 

1.Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å sikre likebehandling dersom det inngås nye leieavtaler 

om parkeringsplasser, selv om det ikke er hensiktsmessig å utarbeide et eget reglement.  

2.Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å sikre innkreving av rettmessige leieinntekter, ved å 

benytte seg av retten til konsumprinsregulering av avtalene. 

3.Kontrollutvalget ber om en kort skriftlig tilbakemelding om hvordan rutinene for håndheving av 

antall parkeringsplasser blir praktisert under byggesaksbehandlingen.  

Kontrollutvalget ber rådmannen v/kommuneadvokaten om å se på leieavtalene og en mulighet for 

reforhandling.  I sak 40/19 anmodet kontrollutvalget om at rådmannen forsøker å få til en 

reforhandling av leieavtalen med Møre og Romsdal fylkeskommune, samt følge opp en reforhandling 

av leieavtalen med KS Roseby AS.  

 

Avtaleoppfølging 

Gjennom arbeid knyttet til oppfølging av parkeringsavtaler, har kontrollutvalget stilt seg spørsmål om 

at det kan være behov for å få mer kunnskap om hvordan avtaleoppfølgingen i Molde kommune 

fungerer, også knyttet til andre typer leieavtaler. Blir avtaler reforhandlet? Blir muligheter for 

prisjusteringer som ligger i mange avtaler fulgt opp? Er det noen som sitter med oversikt over hvilke 

avtaler kommunen har? 

 

Kvalitetssikring i saksbehandlingen av investeringsprosjekt 

Saken har utgangspunkt i sak 06/19 – Kontrollutvalget i Nesset. Kontrollutvalget hadde registrert at 

flere prosjekt har utviklet seg eller har tatt nye vendinger etter at de har blitt vedtatt av kommunestyret. 

Kontrollutvalget ønsker å undersøke kvalitetssikringen i saksforberedelse før vedtak og oppfølging av 

prosjektet med tilleggsbevilgninger er tilfredsstillende.  

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Helhetlig planlegging, oppfølging og 

rapportering i Nesset kommune» 

Oppfølging av prosjektet bel behandlet i KU i Nesset 03.06.19, sak 17/19. Rådmannen gav skriftlig 

tilbakemelding på oppfølging av anbefalingene i rapporten. Kontrollutvalget merket seg særlig at 

anbefalingene blir tatt med inn mot dannelsen av nye Molde kommune og at en hadde nedprioritert 

arbeidet med å vurdere å følge anbefalingen pga. ressursmangel i administrasjonen. Eller var det gitt 

tilbakemelding om at rådmannen prøver å følge opp innholdet i rapporten og gjøre seg god nytte av 

anbefalingen som mulig. Feltet medarbeidersamtaler og folkehelse synes å være godt ivaretatt. 

 

Reguleringsplan i tråd med kommuneplanens arealdel? 

Kontrollutvalget i Nesset kan ikke se at spørsmålet om reguleringsplanen er i tråd med 

kommuneplanens arealdel er vurdert hverken når saken er fremmet for Nesset kommunestyre 23.05.19 

eller når fylkesmannen har kommet med sin uttalelse. Arealdelen er juridisk bindende og gjeldene 

arealdel i kommuneplanen omfatter ikke den virksomhet som Bergmester Raudsand har fremmet 

reguleringsplan på. Kan de søkes om dispensasjon fra arealdelen i en slik reguleringsplan? Det kan en 

ikke se er gjort eller saksutredet. Kan kommunen komme i et erstatningsansvar hvis vedtaket ikke e 

lovlig fattet? Kontrollutvalget bad i brev av 20.11.19 fylkesmannen om en vurdering om 

reguleringsplanen fra Bergmester Raudsand er i tråd med kommuneplanens arealdel.  

17.02.20: Utvalget fikk som vedlegg til sak 09/20 i dagens møte, fremlagt kontrollutvalget i 

Nessets brev til fylkesmannen og fylkesmannens svarbrev datert 29.01.20.    
 

Internkontroll 

Kommuner skal ha interkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter 

følges. Kommunedirektøren i kommunen er ansvarlig for internkontrollen. Internkontrollen skal være 

systematisk og tilpasset virksomheten størrelse, egenart, aktiviteter g risikoforhold, jf. Komml. § 25-1. 

Herunder skal det være nødvendige rutiner og prosedyrer og system for å avdekke og følge opp avvik 

og risiko for avvik. Molde kommune benytter bl.a. et elektronisk system for internkontroll 

«Rettesnora». Det holder ikke at kommunen etablerer et slikt system, det viktigste for kontrollutvalget 

vil være at systemet brukes og fungerer.  
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Kontrollutvalgets behandling 

 

I dette møtet er det lagt opp til orienteringer knyttet til oppfølgingslisten, men flere saker som 

var til behandling i dagens møte, har innvirkning på oppfølgingslisten.   

 

Utvalget gjennomgikk de sakene som var opplistet i saksframlegget. Det ble ikke fremmet 

forslag om å føre opp flere saker på oppfølgingslisten, enn de som er tatt med i 

saksfremlegget. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets 

medlemmer (5 voterende). 

 

Sekretariatets innstilling: 

 

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten: 

 

 

PS 10/20 EVENTUELT 

 

Norges kommunerevisorforbunds (NKRFs) Kontrollutvalgskonferanse  

 Utvalgsleder Vigdis Fjøseid som deltok på konferansen fra utvalget, gir et kort resyme.  

 Konklusjon 

 Orienteringen utsettes til neste møte.   

 

Opplæringssamling for kontrollutvalgene, 17.3.2020, Molde 

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, har sammen med kontrollsjefen i Møre og Romsdal 

fylkeskommune planlagt en opplæringssamling for kontrollutvalgsmedlemmer  

Konklusjon 

Alle utvalgsmedlemmene deltar, sekretær sørger for påmelding.  

 

Invitasjon til Forum for kontroll og tilsyn sin Kontrollutvalgslederskole 21.4.-22.4.2020 

For første gang skal FKT arrangere et eget opplæringsopplegg for kontrollutvalgsledere. 

Konklusjon 

Utvalgsleder Vigdis Fjøseid blir påmeldt kontrollutvalgslederskolen.   

 

FKTs fagkonferanse og årsmøte 3.6.-4.6.2020 

Hvert år arrangerer FKT fagkonferanse for kontrollutvalg og deres sekretariat. Årsmøte 

avholdes i forbindelse med fagkonferansen. 

Konklusjon 

Utvalgsmedlem Anders Talleraas og utvalgsleder Vigdis Fjøseid deltar fra utvalget på 

fagkonferanse og årsmøte.  

 

 

Vigdis Fjøseid  Magne Reiten             Gudbjørg Frisvoll 

leder  nestleder  medlem 

 

 

    

Anders Talleraas    Tore Berg 

medlem 

 

   medlem 

Jane Anita Aspen     

sekretær     

 



 

 

 

MOLDE KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  

Arkiv:  

Saksbehandler:  

Dato:  

2020-1506/02 

033 

Jane Anita Aspen 

15.4.2020 

 

Saksframlegg 

 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 12/20 Kontrollutvalget 24.4.2020 

 

 

REFERAT OG ORIENTERINGER 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

Saksopplysninger 

Referatsaker: 

 

RS 08/20 Årsrapport for 2019 Skatteoppkreveren i Molde kommune, datert 

23.1.2020 (vedlagt).  

 

RS 09/20 Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Molde, brev 

datert 17.2.2020 fra Skatteetaten (vedlagt) 

 

RS 10/20 Årsrapport for 2019 Skatteoppkreveren i Nesset kommune, datert 

23.1.2020 (vedlagt).  

 

RS 11/20 Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Nesset, brev 

datert 17.2.2020 fra Skatteetaten (vedlagt). 

 

RS 12/20 Årsrapport for 2019 Skatteoppkreveren i Midsund kommune, datert 

23.1.2020 (vedlagt).  

 

RS 13/20 Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Midsund, brev 

datert 17.2.2020 fra Skatteetaten (vedlagt) 

 

Orienteringssaker: 

 

Ingen 

 

Jane Anita Aspen 

 

daglig leder
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Vår dato Din dato Saksbehandler  Returadresse: 
Postboks 6499 Etterstad, N-0606 OSLO 17. februar 2020  Ragnar Høyland 

     

  800 80 000 Din referanse Telefon 

 skatteetaten.no  73865735 

 
 

   
Org. nr: Vår referanse Postadresse   
996250318 2019/6816858  

     

Kommunestyret i Molde kommune 
postmottak@molde.kommune.no 

 

  

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Molde kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" av  
8. april 2014. 
 
Skatteetaten har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at Skatteetaten:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for Skatteetatens styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og oppfølging 
av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for Skatteetatens kontroll av skatteoppkreverne er "Instruks 
for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018. 
 
Formålet med kontrollen er å avklare: 

 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar med 

gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

 

2. Om skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Molde, Vestnes, Nesset, Midsund og Aukra.  
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 
 

Antall årsverk 2019 Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 
7,2 8,7 8,6 

 
 
Skatteoppkrever opplyser i sin årsrapport at bemanningssituasjonen har endret seg fra 9 årsverk ved inngangen 
av 2019 til 7,2 årsverk i løpet av året. Fra 1.februar 2020 vil bemanningen være nede i 6 årsverk. Nyansettelser 
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vil ikke bli foretatt som følge av at Skatteetaten tar over skatteoppkreverfunksjonen fra 1. juni 2020. Kontoret 
opplyser at de er innstilt på å gjøre en så god jobb som mulig frem til overføringen skjer. 
 

3. Måloppnåelse 
Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 23. januar 2020. Skatteetaten har 
mottatt disse innen fastsatt frist.  
 
Årsregnskapet for Molde kommune viser per 31. desember 2019 en endelig skatte- og avgiftsinngang1 til 
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) og videresending plassering mellom 
kommuner på kr 3 773 796 259 og utestående restanser2 på kr 36 450 576, herav berostilte krav på kr 797 087.   
 
Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2019 for Molde kommune.  
 

  Resultatkrav 
2019 (i %)  

Innbetalt av 
sum krav 2019 
(i %) 

Innbetalt av 
sum krav 2018 
(i %) 

 
Innbetalt av 
sum krav 
samlet for hele 
landet 
2019 (i %) 

Restskatt personlige skattytere 2017 96,00 % 98,78 % 96,86 % 96,26 % 
Forskuddstrekk 2018 99,90 % 99,98 % 99,99 % 99,95 % 
Forskuddsskatt personlige skattytere 2018 99,70 % 99,43 % 99,68 % 99,40 % 
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2018 99,90 % 99,95 % 99,99 % 99,91 % 
Restskatt upersonlige skattytere 2017 99,40 % 98,30 % 99,69 % 98,97 % 
Arbeidsgiveravgift 2018 99,80 % 99,94 % 99,97 % 99,84 % 

 
Innfordringsresultatene anses tilfredsstillende. Måloppnåelsen synes jevnt over god, selv om ikke alle resultatkrav 
er nådd. Spesielt positivt er resultatet på restskatt personlige skattytere 2017.  
 

4. Skatteetatens kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteetatens kontroll av skatteoppkreverne utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for kontroll av 
områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver skatteoppkrever. 
Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  
 
Skatteetaten har for 2019 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap. 
 
Det er ikke gjennomført stedlig kontroll i 2019.  
 
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll 
Basert på de kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede interne 
kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  
 

 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 
Basert på de kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen og 
avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for 
skatteinngangen i regnskapsåret. 
 
Arbeidsgiverkontroll  
En nærmere kommentar av skatteetatens kontroll og oppfølging av arbeidsgiverkontrollen fremgår av vedlegget til 
denne kontrollrapporten.  
 

5. Skatteetatens oppfølging av skatteoppkreveren 
Skatteetaten har avholdt styringsmøte med skatteoppkrever 1. november 2019. Temaene i samtalen har vært 
resultatoppnåelse, faglige tilbakemeldinger på arbeidet med internkontroll, innkreving og skatteregnskap, 
prioriterte områder i styringsbrevet, samlinger og kurs, samt informasjon fra skatteoppkrever om ressurssituasjon, 
kompetanse og endringer på kontoret. 
 
Det er siste år kommunestyret vil motta en kontrollrapport som denne for skatteoppkrevingen i kommunen. 
Stortinget vedtok 13. desember 2019 at skatteoppkreverfunksjonen overføres til Skatteetaten fra 1. juni 2020.  
Frem til 1. juni 2020 er det kommunene som har ansvar for skatteoppkrevingen. Kommuner som får 
ressursutfordringer på skatteoppkrevingsområdet frem til overføringen 1. juni 2020, må søke bistand hos andre 
kommuner, og aktuelle kommuner bør ha en beredskapsplan for dette. Tilstrekkelig kompetanse og ressurser i 
skatteoppkreverfunksjonen er et avgjørende bidrag for å løse samfunnsoppdraget; å sikre et finansielt 
hovedgrunnlag for offentlig virksomhet. 
 
 
Med hilsen 

Marita Ryeng 
Innkreving, oppfølging skatteoppkrevere 
Skatteetaten 
                                                                                                                             Karl Inge Klausen 
 
For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av skatteoppkreverne rettes til:  

 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet 
 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet 

 

 
 
 
 

Kopi til:  Skatteoppkreveren for Molde kommune 
Kontrollutvalget for Molde kommune 
Rådmann/administrasjonssjef for Molde kommune 
Riksrevisjonen 

 
Vedlegg:  

 
Resultater og styringsinformasjon vedrørende arbeidsgiverkontroll 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

mailto:oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no
mailto:SKOstyringAGK@skatteetaten.no
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Datoen vår Datoen din/deres Saksbehandler   
 17.02.2020  

    
Ragnar Høyland 

  800 80 000 Referansen din/deres Telefon 

 Skatteetaten.no  73865735 

 
 

   
Org.nr Referansen vår Postadresse   
974761076 2019/6816858 Postboks 9200 Grønland 

    0134 OSLO 

Kommunestyret i Molde kommune 
postmottak@molde.kommune.no 
 
 

 

 
 

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Nesset kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" 
av 8. april 2014. 
 
Skatteetaten har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at 
Skatteetaten:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for Skatteetatens styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for Skatteetatens kontroll av 
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018. 
 
Formålet med kontrollen er å avklare: 

 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar 

med gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

2. Om skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverkontoret omfattar kommunene Molde, Vestnes, Nesset, Midsund og Aukra. 
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapportar: 
 

Antall årsverk 2019 Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 
7,2 8,7 8,6 

 
Skatteoppkrever opplyser i sin årsrapport at bemanningssituasjonen har endret seg fra 9 årsverk ved 
inngangen av 2019 til 7,2 årsverk i løpet av året. Fra 1. februar 2020 vil bemanningen være nede i 6 
årsverk. Nyansettelser vil ikke bli foretatt som følge av at Skatteetaten tar over skatteoppkreverfunksjonen 
fra 1. juni 2020. Kontoret opplyser at de er innstilt på å gjøre en så god jobb som mulig frem til overføringen 
skjer. 
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3. Måloppnåelse 
Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 23. januar 2020. Skatteetaten 
har mottatt disse innen fastsatt frist.  
 
Årsregnskapet for Nesset kommune viser per 31. desember 2019 en endelig skatte- og avgiftsinngang1 til 
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) og videresending plassering 
mellom kommuner på kr 280 471 845 og utestående restanser2  på kr 1 931 052, herav berostilte krav på  
kr 94 269. 
 
Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2019 for Nesset kommune.  
 

  Resultatkrav 
2019 (i %)  

Innbetalt av 
sum krav 2019 
(i %) 

Innbetalt av 
sum krav 2018 
(i %) 

 
Innbetalt av 
sum krav 
samlet for hele 
landet 
2019 (i %) 

Restskatt personlige skattytere 2017 96,00 % 97,57 % 99,79 % 96,26 % 
Forskuddstrekk 2018 99,90 % 99,94 % 100,00 % 99,95 % 
Forskuddsskatt personlige skattytere 2018 99,70 % 100,00 % 100,00 % 99,40 % 
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2018 99,90 % 100,00 % 100,00 % 99,91 % 
Restskatt upersonlige skattytere 2017 99,40 % 100,00 % 100,00 % 98,97 % 
Arbeidsgiveravgift 2018 99,80 % 99,81 % 99,89 % 99,84 % 

 
Resultatene er gode. Alle krav er nådd. 

4. Skatteetaten sin kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteetatens kontroll av skatteoppkreverne utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for kontroll av 
områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  
 
Skatteetaten har for 2019 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap.  
 
Det er ikke gjennomført stedlig kontroll i 2019.  
 
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll 
Basert på de kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, anser vi at skatteoppkreveren sin overordnede 
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  
 
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 
Basert på de kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen 
og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig 
uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. 

 
 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorane 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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Arbeidsgiverkontroll  
En nærmere kommentar av skatteetatens kontroll og oppfølging av arbeidsgiverkontrollen fremgår av 
vedlegget til denne kontrollrapporten.  
 

5. Skatteetaten sin oppfølging av skatteoppkreveren 
Skatteetaten har avholdt styringsmøte med skatteoppkrever 1. november 2019. Temaene i samtalen har 
vært resultatoppnåelse, faglige tilbakemeldinger på arbeidet med internkontroll, innkreving og 
skatteregnskap, prioriterte områder i styringsbrevet, samlinger og kurs, samt informasjon fra 
skatteoppkrever om ressurssituasjon, kompetanse og endringer på kontoret. 
 
Det er siste år kommunestyret vil motta en kontrollrapport som denne for skatteoppkrevingen i kommunen. 
Stortinget vedtok 13. desember 2019 at skatteoppkreverfunksjonen overføres til Skatteetaten fra 1. juni 
2020.  
 
Frem til 1. juni 2020 er det kommunene som har ansvar for skatteoppkrevingen. Kommuner som får 
ressursutfordringer på skatteoppkrevingsområdet frem til overføringen 1. juni 2020, må søke bistand hos 
andre kommuner, og aktuelle kommuner bør ha en beredskapsplan for dette. Tilstrekkelig kompetanse og 
ressurser i skatteoppkreverfunksjonen er et avgjørende bidrag for å løse samfunnsoppdraget; å sikre et 
finansielt hovedgrunnlag for offentlig virksomhet. 
 
 
Med hilsen 

Marita Ryeng 
Innkreving, oppfølging skatteoppkrevere 
Skatteetaten                                                                                                  Karl Inge Klausen        
 
 
For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av skatteoppkreverne rettes til:  

 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet 
 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for for arbeidsgiverkontrollområdet 

 

 

Kopi til:  Skatteoppkreveren for Molde kommune 
Kontrollutvalet for Molde kommune 
Rådmann/administrasjonssjef for Molde kommune 
Riksrevisjonen 

 
Vedlegg:  

 
Resultat og styringsinformasjon vedrørende arbeidsgiverkontrollen 
 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

mailto:oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no
mailto:SKOstyringAGK@skatteetaten.no
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Vår dato Din/Deres dato Saksbehandler   
17.02.2020  

    
Ragnar Høyland 

  800 80 000 Din/Deres referanse Telefon 

 Skatteetaten.no  73865735 

 
 

   
Org.nr Vår referanse Postadresse   
974761076 2019/6816858 Postboks 9200 Grønland 

    0134 OSLO 

Kommunestyret i Molde kommune 
postmottak@molde.kommune.no 
 

 

 

 

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for 
Midsund kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" 
av 8. april 2014. 
 
Skatteetaten har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at 
Skatteetaten:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for Skatteetatens styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for Skatteetatens kontroll av 
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018. 
 
Formålet med kontrollen er å avklare: 

 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar 

med gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

 

2. Om skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Molde, Vestnes, Nesset, Midsund og Aukra.  
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 
 

Antall årsverk 2019 Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 
7,2 8,7 8,6 

 
 
Skatteoppkrever opplyser i sin årsrapport at bemanningssituasjonen har endret seg fra 9 årsverk ved 
inngangen av 2019 til 7,2 årsverk i løpet av året. Fra 1. februar 2020 vil bemanningen være nede i 6 
årsverk. Nyansettelser vil ikke bli foretatt som følge av at Skatteetaten tar over skatteoppkreverfunksjonen 
fra 1. juni 2020. Kontoret opplyser at de er innstilt på å gjøre en så god jobb som mulig frem til overføringen 
skjer. 
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3. Måloppnåelse 
Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 23. januar 2020. Skatteetaten 
har mottatt disse innen fastsatt frist.  
 
Årsregnskapet for Midsund kommune viser per 31. desember 2019 en endelig skatte- og avgiftsinngang1 til 
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) og videresending plassering 
mellom kommuner på kr 241 316 353 og utestående restanser2 på kr 1 181 200. 
  
Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2019 for Midsund kommune.  
 

  Resultatkrav 
2019 (i %)  

Innbetalt av 
sum krav 2019 
(i %) 

Innbetalt av 
sum krav 2018 
(i %) 

 
Innbetalt av 
sum krav 
samlet for hele 
landet 
2019 (i %) 

Restskatt personlige skattytere 2017 96,00 % 99,72 % 99,65 % 96,26 % 
Forskuddstrekk 2018 99,90 % 99,96 % 100,00 % 99,95 % 
Forskuddsskatt personlige skattytere 2018 99,70 % 100,00 % 100,00 % 99,40 % 
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2018 99,90 % 99,95 % 100,00 % 99,91 % 
Restskatt upersonlige skattytere 2017 99,40 % 100,00 % 100,00 % 98,97 % 
Arbeidsgiveravgift 2018 99,80 % 99,94 % 100,00 % 99,84 % 

 
Innfordringsresultatene er gode. Alle krav er også nådd.  
 

4. Skatteetatens kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteetatens kontroll av skatteoppkreverne utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for kontroll av 
områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  
 
Skatteetaten har for 2019 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap. 
 
Det er ikke gjennomført stedlig kontroll i 2019.  
 
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll 
Basert på de kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede 
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  
 
 
 
 
 

 
 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 
Basert på de kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen 
og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig 
uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. 
 
Arbeidsgiverkontroll  
En nærmere kommentar av skatteetatens kontroll og oppfølging av arbeidsgiverkontrollen fremgår av 
vedlegget til denne kontrollrapporten.  
 

5. Skatteetatens oppfølging av skatteoppkreveren 
Skatteetaten har avholdt styringsmøte med skatteoppkrever 1. november 2019. Temaene i samtalen har 
vært resultatoppnåelse, faglige tilbakemeldinger på arbeidet med internkontroll, innkreving og 
skatteregnskap, prioriterte områder i styringsbrevet, samlinger og kurs, samt informasjon fra 
skatteoppkrever om ressurssituasjon, kompetanse og endringer på kontoret. 
 
Det er siste år kommunestyret vil motta en kontrollrapport som denne for skatteoppkrevingen i kommunen. 
Stortinget vedtok 13. desember 2019 at skatteoppkreverfunksjonen overføres til Skatteetaten fra 1. juni 
2020.  
 
Frem til 1. juni 2020 er det kommunene som har ansvar for skatteoppkrevingen. Kommuner som får 
ressursutfordringer på skatteoppkrevingsområdet frem til overføringen 1. juni 2020, må søke bistand hos 
andre kommuner, og aktuelle kommuner bør ha en beredskapsplan for dette. Tilstrekkelig kompetanse og 
ressurser i skatteoppkreverfunksjonen er et avgjørende bidrag for å løse samfunnsoppdraget; å sikre et 
finansielt hovedgrunnlag for offentlig virksomhet. 
 
Med hilsen 

Marita Ryeng 
Innkreving, oppfølging skatteoppkrevere 
Skatteetaten 
                                                                                                                             Karl Inge Klausen 
 
For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av skatteoppkreverne rettes til:  

 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet 
 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet 

 

 
 
 
 

Kopi til:  Skatteoppkreveren for Molde kommune 
Kontrollutvalget for Molde kommune 
Rådmann/administrasjonssjef for Molde kommune 
Riksrevisjonen 

 
Vedlegg:  

 
Resultater og styringsinformasjon vedrørende arbeidsgiverkontroll 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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MOLDE KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  

Arkiv:  

Saksbehandler:  

Dato:  

2020-1506/02 

210 & 13 

Jane Anita Aspen 

17.4.2020 

 

Saksframlegg 

 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 13/20 Kontrollutvalget 24.4.2020 
 

 

REGNSKAPSREVISJON. PRESENTASJON ÅRSOPPGJØR 2019 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra årsoppgjøret 2019 til orientering.  

 

Kontrollutvalget ber revisjonen melde tilbake til kontrollutvalget om merknader og forslag til 

forbedringer blir fulgt opp av administrasjonen.   

 

Saksopplysninger 

 

Med hjemmel i kommuneloven § 23-2 1. ledd bokstav a), skal kontrollutvalget påse at 

kommunens årsregnskap blir revidert på en trygg måte. 

 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon  

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 

a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte 

b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og 

avtaler med revisor 

c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3. 

Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og 

årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. 

Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 24-7 til § 

24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollutvalget 

rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget. 

 

Kontrollutvalget har fått følgende orienteringer fra oppdragsansvarlig revisor: 

• Kommunikasjons-/revisjonsplan 2019 for Molde i møte 28.09.19, sak 42/19 

• Kommunikasjons-/revisjonsplan 2019 Nesset i møte 07.10.19, sak 24/19 

• Overordna revisjonsstrategi – Midsund kommune – 2019, datert 15.11.2019 

• Regnskapsrevisjon – rapport fra interimsrevisjon 2019 i møte 17.02.20, sak 06/20. 

 

Revisjonens rapport til kontrollutvalget etter utført årsoppgjørsrevisjon er viktig for at 

kontrollutvalget skal kunne utføre sin påseoppgave.   

 

VURDERING  

 



Revisjonen har nå avsluttet sin revisjon av årsregnskapene for Molde, Nesset og Midsund 

kommune for regnskapsåret 2019. Revisjonen har utarbeidet revisjonsberetninger datert 

15.4.2020 for Nesset og Molde og 17.4.2020 for Midsund. 

 

Alle beretningene er avlagt uten forbehold. Revisjonen har gjennom sitt revisjonsarbeid 

likevel observert forbedringsforhold, som ikke har innvirkning på revisjonsberetningene. 

Revisjonen vil i møte orientere om utført revisjonsarbeid og summere opp forbedringspunkt 

og merknader.  

 

Kontrollutvalget må i det videre arbeidet se til at revisors merknader og forslag til 

forbedringer blir fulgt opp av administrasjonen.   

 

 

 

Jane Anita Aspen 

daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MOLDE KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  

Arkiv:  

Saksbehandler:  

Dato:  
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210 & 13 

Jane Anita Aspen 

16.4.2020 

 

Saksframlegg 

 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 14/20 Kontrollutvalget 24.4.2020 
 

 

MOLDE KOMMUNE. ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2019 

 

Sekretariatets forslag til uttalelse 

 

Kontrollutvalget har i møte 24.4.2020, sak 14/20, behandlet Molde kommunes årsregnskap og 

årsberetning for 2019. 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært kommunens Årsrapport 2019 inkludert regnskap og 

årsberetning, samt revisors beretning datert 15. april 2020.  

 

Årsregnskap for 2019 skal legges frem og vedtas i samsvar med reglene i forskrift 15. 

desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning. (gammel forskrift). 

 

Årsregnskapet inneholder de oppstillingene som lovkravene sier at regnskapet skal inneholde.  

Årsregnskapet er avlagt innen forskriftens frist 15.2.2020, men korrigert 4.3.2020. 

Årsberetningen er avlagt innen forskriftens frist 31.3.2020.  

 

Molde kommunes driftsregnskap for 2019 viser kr 1 645 195 000.- til fordeling til drift, og et 

resultat i balanse, etter at pliktige styrkninger ved regnskapsavslutningen er gjennomført. 

Netto driftsresultat er negativt med -52,0 mill. kroner. Dette utgjør -2,29 % av brutto 

driftsinntekter, som er godt under fylkesmannens måltall på minimum 1,75 %.  

Disposisjonsfondet ble i 2019 redusert med kr 23,3 mill. til kr 120 395 000,- pr.31.12.19.   

 

Kommunen har en relativ høg gjeld, og godt over Teknisk beregningsutvalgs måltall på 50 % 

av brutto driftsinntekter. For å kunne takle en økning i lånerenten er det viktig å ha en god 

margin å gå på i netto driftsresultat og også en buffer i et disposisjonsfond. 

 

Kontrollutvalget er bekymret over det betydelige merforbruket innenfor mange av de 

kommunale tjenestene i 2019. De tjenesteproduserende enhetene hadde totalt et merforbruk 

på 53,8 mill. kroner. Det er spesielt innenfor, skole, pleie og omsorg og tiltak 

funksjonshemmede at en finner vesentlig merforbruk, slik det også var i 2018.   

 

Det fremgår av kommunedirektørens årsrapport at det i 2019 er brukt 73 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 gjøres budsjettvedtak. 

Revisjonen anbefalte også ved regnskapsavleggelsen 2017 og 2018, at dette ble fulgt opp. Det 

er bedret seg noe, men det er fortsatt et vesentlig budsjettavvik.  

 

Etter revisjonens mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det 

alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen i Molde kommune pr. 

31.12.2019.  



Kontrollutvalget oppfordrer til at de anbefalinger om forbedringer som revisjonen kommer 

med i forbindelse med årsoppgjørsrevisjonen, blir fulgt opp av kommunedirektøren.  

  

Etter utvalgets gjennomgang av Årsrapport 2019 inkludert regnskap og årsberetning, samt 

revisors beretning, mener kontrollutvalget at årsrapporten gir et forsvarlig uttrykk for 

resultatet av Molde kommunes virksomhet og for kommunen sin økonomiske stilling pr. 

31.12.2019. 

 

Kontrollutvalget vurderer at også årsberetningen er avlagt i det alt vesentlige i samsvar med 

kommunelovens krav til årsberetning, jf. §14-7.  

   

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsberetning for 

Molde kommune for 2019, slik det er avlagt i kommunedirektørens Årsrapport 2019. 

 

Saksopplysninger 

 

Med hjemmel i kommuneloven § 23-2 1. ledd bokstav a), skal kontrollutvalget påse at 

kommunens årsregnskap blir revidert på en trygg måte. 

 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon  

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 

a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte 

b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og 

avtaler med revisor 

c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3. 

Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og 

årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. 

Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 24-7 til § 

24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollutvalget 

rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget. 

Kommuneloven § 14-7 krav til Årsberetning. Årsberetningen skal legges frem senes 31. mars.  

 

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og 

fylkeskommuner mv.av 07.06.2019 § 11-2, fastslår at årsregnskap for 2019 skal legges frem 

og vedtas i samsvar med reglene i forskrift 15. desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og 

årsberetning. (gammel forskrift). 

 

I forskriften § 10 er det slått fast at årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av 

kommunestyret selv senest seks måneder etter regnskapsåret er slutt.  Årsregnskapet skal 

være avlagt innen 15.februar i året etter regnskapsåret er slutt.  Administrasjonssjefen 

utarbeider årsberetningen, og fremmer denne for det organ kommunestyret bestemmer.  

Årsberetningen skal legges frem uten ugrunnet opphold og senest innen 31.mars året etter det 

året beretningen gjelder for.  Årsberetningen skal sendes til kontrollutvalget før 

kontrollutvalget kommer med uttale til årsregnskapet.  

 

Kommuneloven §§ 24-5, 24-6 og 24-7 omhandler revisjonen sitt innhold ved 

regnskapsrevisjon.  § 24-8 sier at regnskapsrevisor skal legge frem en revisjonsberetning til 

kommunestyret senest 15. april. Det skal sendes kopi til kontrollutvalget, formannskapet og til 

kommunedirektøren.   

 

Som følge av Koronapandemien er det nå vedtatt lov om midlertidige unntak fra bl.a. annet 

kommunelov og IKS lov.  



I denne loven er frist for revisor til å legge frem revisjonsberetning utsatt til 15. juni. Frist for 

å behandle årsregnskap og årsberetning er utsatt til 15. september.  

 

Vedlagt saken følger: 

▪ http://arsrapport.molde.kommune.no/2019/ 

▪ Revisjonsberetning datert 15.4.2020  

 

VURDERING 

 

Molde kommunes regnskap viser et regnskapsresultat i balanse 2019, etter at pliktige 

strykninger ved regnskapsavslutningen er gjennomført. Netto driftsresultat er negativt med  

-52,0 mill. kroner. Dette utgjør -2,29 % av brutto driftsinntekter, som er godt under Teknisk 

beregningsutvalgs (TBUs) måltall på minimum 1,75 %.   

 

Når det gjelder Molde kommunes konsernregnskap for 2019, inkl. de kommunale foretakene 

(KF), vises det til note 15 i regnskapet. 

 

De tjenesteproduserende enhetene samlet hadde et merforbruk på 53,8 mill. kroner (3,45 %). 

Det er særlig skoleområdet, pleie og omsorg og tiltak funksjonshemmede som har betydelig 

merforbruk. Finansområdet hadde et samlet positivt resultat på 20,7 mill. kroner.   

 

Molde kommunes disposisjonsfond utgjør pr. 31.12.2019 kr 120 395 000.-. Samlet avsetning 

til disposisjonsfond ble 21,4 mill. kroner, samtidig som bruk av disposisjonsfond var på kr 

44,4 mill. Kommunedirektøren skriver i årsrapporten at endring av utgiftsføring av variabel 

lønn, som må sees på som en teknisk øvelse, reduserte disposisjonsfondet med 23,8 mill. 

kroner. Uten den endringen ville fondet ha styrket seg svakt i 2019.  

 

Det er i regnskap lagt inn en skjematisk oversikt over avstemming mellom skjema 1A og 1B.  

 

Driftsregnskapet inneholder en stor sum «Fordelte utgifter» på 85,7 mill. kroner. Summen er 

noe redusert fra 2018 regnskapet, da den var på 110,0 mill. koner.  Revisor mener at denne 

posten burde vært redusert betydelig. Fra 2020 vil det ikke lenger være anledning til å bruke 

denne posten til å omfordele kostnader internt i kommunen.     

 

Det fremgår av kommunedirektørens årsrapport at det i 2019 er brukt 73 mill. kroner mindre 

til investeringer i Molde kommune enn det som var bevilget i revidert budsjett. 

Kommunedirektøren skriver at dette i hovedsak skyldes forsinket fremdrift spesielt knyttet til 

investeringsprosjektene Sjøfronten trinn 3 og tomtefelt og gravplassutvidelse Røbekk. Det er 

11 investeringsprosjekt som ikke har startet opp i 2019. Ved vesentlige budsjettavvik er 

kravet i kommuneloven at det skal gjøres budsjettvedtak. Dette var også ved 

regnskapsavslutningen 2017 og 2018 anbefalt fra revisjonen at ble fulgt opp. Selv om avviket 

er redusert en del, så er det fortsatt et vesentlig budsjettavvik. Det er også betydelige 

budsjettavvik innenfor drift, men da som merforbruk. Revisjonen har valgt å ikke ta forbehold 

i revisjonsberetningen knyttet til budsjettavvikene. Hovedårsaken til dette er at avvikene er 

meldt gjennom året til kommunestyret. I tillegg vurderer revisjonen at det er gitt tilstrekkelige 

opplysninger om budsjettavvikene i årsberetningen. Revisjonen vil likevel følge opp 

spørsmålet om realisme i budsjetteringen i det videre revisjonsarbeidet knyttet til nye Molde 

kommune.   

 

Nytt i år er at kontrollutvalget også skal utale seg om årsberetningen, i tillegg til 

årsregnskapet. Kontrollutvalget må da undersøke om årsberetningen inneholder de kravene 

som kommuneloven setter i § 14-7.  

Sekretariatet vurderer at årsberetningen tilstrekkelig redegjør for forhold som er viktige for å 

bedømme den økonomiske utviklingen, og den økonomiske handleevnen over tid. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Farsrapport.molde.kommune.no%2F2019%2F&data=02%7C01%7C%7C742704b9f23a4cc36dbc08d7e2b0a30a%7C90b1dbcbc1e2453b83f9c09316c9300a%7C0%7C0%7C637227120593591684&sdata=DhG2%2B6aV%2FT4TgWHgf8m1P2Ijj%2BhYtU0v3Gdu0XDA5A0%3D&reserved=0


Årsrapporten redegjør for vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og 

regnskapet, og vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bevilgningen. 

Årsberetningen beskriver i mindre grad måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som 

er av vesentlig betydning for kommunen eller innbyggerne. Det fremgår av årsrapporten at 

med bakgrunn i kommunesammenslåingen, er årets rapport begrenset i omfang til det som i 

henhold til lover og forskrifter, samt god kommunal regnskapsskikk kreves.   

 

Årsberetningen beskriver tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre 

høy etisk standard. Årsberetningen beskriver i mindre grad den faktiske tilstanden når det 

gjelder kjønnslikestilling, samt likestillingsarbeid som er iverksatt, og tiltak som planlegges 

iverksatt for å fremme likestillings- og diskrimineringslovens formål om likestilling 

uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, 

kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.  

 
Noen nøkkeltall 

 

Netto driftsresultat i prosent 

av brutto driftsinntekter 

2019 2018 2017 TBUs måltall 

Molde kommune -2,29 1,0 3,7 1,75 

 

Dette nøkkeltallet viser andelen av driftsinntektene som ikke er brukt i driften. Netto driftsresultat godt 

under fylkesmannens og Teknisk beregningsutvalgs (TBUs) måltall.  Korrigert for bruk og avsetning 

til bundne fond ville tallene vært; 2017 – 1,43%, 2018 - 1,07% og 2019 -1,44 %.  

 

Disposisjonsfond  i prosent av 

brutto driftsinntekter 

2019 2018 2017 TBUs måltall 

Molde kommune 5,3 6,1 5,2 Minimum 4 % 

 

Det er nødvendig med et disposisjonsfond av en viss størrelse for å møte uforutsette utgifter og svikt i 

de frie inntektene. Disposisjonsfondet er over TBUs måltall på 4 %.   

 

Premieavvik er differansen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad. 

Akkumulert premieavvik pr. 31.12.2019 utgjør 188,0 mill. kroner og er økt med 36,1 mill. 

kroner fra 2018 til 2019. Det betyr at 188,0 mill. koner skal utgiftsføres kommunens regnskap 

over de kommende syv årene. Premieavvik inntektsføres- eller utgiftsføres i driftsregnskapet 

med tilbakeføring igjen året etter eller over de neste 7, 10 eller 15 årene.  

 

I kommunedirektørens årsrapport kommenteres arbeidskapital og likviditet. Arbeidskapitalen 

i Molde kommune er redusert med 259,7 mill. kroner i 2019. Det som har svekket 

arbeidskapitalen mest, er at kommunen har brukt opp sine ubrukte lånemidler og i tillegg har 

udekket i investeringsregnskapet på 93,2 mill. kroner. Videre tærer premieavviket på 

likviditeten i kommunen. Kommunens betalingsevne har forverret seg klart i 2019. 

Kommunedirektøren skriver at en er inne i en periode der likviditeten må følges tettere for at 

kommunen til enhver tid skal ha tilstrekkelig likviditet.  

 

Oppdragsansvarlig revisor vil i møte gi en presentasjon av årsoppgjørsrevisjonen 2019, jf. Sak 

13/20.  

 

Kommunedirektørens årsrapport for 2019 foreligger kun i elektronisk versjon, se link 

innledningsvis i saksfremlegget under «Vedlagt følger» 

 

Jane Anita Aspen 

daglig leder 
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Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 
Vi har revidert Molde kommunes årsregnskap som viser kr 1 645 195 000 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk på kr 0. Årsregnskapet består av balanse per 31. 
desember 2019, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret 
avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det 
alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Molde kommune per 31. 
desember 2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar 
med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for 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 kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Kommunedirektøren er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter kommunes 
årsberetning, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 

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 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. 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. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om 
øvrige lovmessige krav. 
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Kommunedirektørens ansvar for regnskapet 
Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
regnskapsskikk i Norge. Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner 
nødvendig for å kunne utarbeide et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken 
som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi 
en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert 
som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske 
beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

Det henvises til nkrf.no/revisjonsberetninger som inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og 
plikter. 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om budsjett 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som 
ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at 
budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. 

Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med 
årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

Andre forhold 
Uten at det har betydning for våre konklusjoner vil vi presisere at kommunens årsregnskap ble avlagt 
innen fristen i kommuneloven 15. februar 2020. Årsregnskapet ble senere endret og nytt årsregnskap 
avlagt 4. mars 2020. 

 
Molde, 15. april 2020 
Møre og Romsdal Revisjon SA 
 
 
Veslemøy E. Ellinggard 
oppdragsansvarlig revisor 
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NESSET KOMMUNE. ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2019 

 

Sekretariatets forslag til uttalelse 

 

Kontrollutvalget i Molde har i møte 24.4.2020, sak 15/20, behandlet Nesset kommunes 

Årsrapport 2019, inkludert årsregnskap og årsberetning. 

 

I tillegg har kontrollutvalget fått seg forelagt revisor sin beretning datert 15.4.2019.  

 

Årsregnskapet inneholder de oppstillinger og noter som er lov- og forskriftsbestemt.  

Årsregnskap for 2019 skal legges frem og vedtas i samsvar med reglene i forskrift 15. 

desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning. (gammel forskrift). 

Årsregnskapet er avlagt innen forskriftens frist 15.2.2020. Årsberetningen som var avlagt 

samtidig, er avlagt i god tid før forskriftens frist 31.3.2020.  

 

Nesset kommunes driftsregnskap for 2019 viser kr 230 479 781,- til fordeling til drift, og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 7 514 669,- Netto driftsresultat viser minus kr 474 469 

og utgjør -0,1 % av driftsinntektene.  Netto driftsresultat bør ifølge Teknisk beregningsutvalg 

(TBU) minimum utgjøre 1,75 % av driftsinntektene.   

 

Kontrollutvalget vil bemerke at det bare er benyttet 52 % av bevilgningen til investeringer i 

anleggsmidler. Noe utvalget mener er et vesentlig budsjettavvik. Det er står også 51,7 mill. i 

ubrukte lånemidler av vedtatt lånopptak på kr 62 mill.  Kontrollutvalget i Nesset har gjennom 

behandling av tertialrapportene vært opptatt av å ha god rapportering og realistisk 

budsjettering. Dersom utviklingen i løpet av året tilsier vesentlige avvik skal rådmannen (nå 

kommunedirektøren) foreslå endring i årsbudsjettet.   

 

Kontrollutvalget vurderer at årsberetningen er avlagt i det alt vesentlige i samsvar med 

kommunelovens krav til årsberetning, jf. §14-7.  

 

Etter gjennomgang av årsrapport inkludert regnskap og årsberetning, samt revisors beretning, 

mener kontrollutvalget at årsrapporten gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Nesset 

kommunes virksomhet og for kommunen sin økonomiske stilling pr. 31.12.2019. 

   

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsberetning for 

Nesset kommune for 2019, slik det er avlagt i Årsrapport 2019. 

 

Saksopplysninger 

 

Med hjemmel i kommuneloven § 23-2 1. ledd bokstav a), skal kontrollutvalget påse at 

kommunens årsregnskap blir revidert på en trygg måte. 

 



Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon  

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 

a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte 

b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og 

avtaler med revisor 

c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3. 

Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og 

årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. 

Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 24-7 til § 

24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollutvalget 

rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget. 

Kommuneloven § 14-7 krav til Årsberetning. Årsberetningen skal legges frem senes 31. mars.  

 

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og 

fylkeskommuner mv.av 07.06.2019 § 11-2, fastslår at årsregnskap for 2019 skal legges frem 

og vedtas i samsvar med reglene i forskrift 15. desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og 

årsberetning. (gammel forskrift). 

 

I forskriften § 10 er det slått fast at årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av 

kommunestyret selv senest seks måneder etter regnskapsåret er slutt.  Årsregnskapet skal 

være avlagt innen 15.februar i året etter regnskapsåret er slutt.  Administrasjonssjefen 

utarbeider årsberetningen, og fremmer denne for det organ kommunestyret bestemmer.  

Årsberetningen skal legges frem uten ugrunnet opphold og senest innen 31.mars året etter det 

året beretningen gjelder for.  Årsberetningen skal sendes til kontrollutvalget før 

kontrollutvalget kommer med uttale til årsregnskapet.  

 

Kommuneloven §§ 24-5, 24-6 og 24-7 omhandler revisjonen sitt innhold ved 

regnskapsrevisjon.  § 24-8 sier at regnskapsrevisor skal legge frem en revisjonsberetning til 

kommunestyret senest 15. april. Det skal sendes kopi til kontrollutvalget, formannskapet og til 

kommunedirektøren.   

 

Som følge av Koronapandemien er det nå vedtatt lov om midlertidige unntak fra bl.a. annet 

kommunelov og IKS lov.  

I denne loven er frist for revisor til å legge frem revisjonsberetning utsatt til 15. juni. Frist for 

å behandle årsregnskap og årsberetning er utsatt til 15. september.  

 

Vedlagt saken følger: 

 

▪ Årsrapport 2019 – Nesset kommune 

▪ Uavhengig revisors beretning – uttalelse om revisjonen av årsregnskapet, datert 

15.4.2020.  

 

VURDERING 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært Årsrapport 2019 – Nesset kommune som innbefatter 

årsregnskap og årsberetning.  I tillegg har kontrollutvalget fått seg forelagt revisor sin 

beretning datert 15.4.2020.   

Kommunedirektøren i Molde kommune har gitt fullmakter til tidligere økonomisjef i Nesset 

kommune, som fra 1. januar 2020 er ansatt i Molde kommunes økonomiavdeling, til å 

ferdigstille årsrapporten for 2019 for Nesset kommune for fremleggelse for kontrollutvalg, 

formannskap og kommunestyret i Molde kommune.  

 



Årsregnskap for 2019 skal legges frem og vedtas i samsvar med reglene i forskrift 15. 

desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning. (gammel forskrift). 

 

Årsregnskapet inneholder de oppstillinger og noter som er lov- og forskriftsbestemt. 

Årsregnskapet er avlagt innen forskriftens frist 15.2.2020. 

 

Nytt i år er at kontrollutvalget også skal utale seg om årsberetningen, i tillegg til 

årsregnskapet. Kontrollutvalget må da undersøke om årsberetningen inneholder de kravene 

som kommuneloven setter i § 14-7.  

 

I lys av at Nesset kommune fra 2020 går sammen med Midsund og Molde kommuner til en 

ny kommune, vurderer sekretariatet at årsberetningen tilstrekkelig redegjør for forhold som er 

viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen, og om den økonomiske handleevnen 

over tid. 

Årsrapporten redegjør for vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og 

regnskapet, og vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bevilgningen. 

Årsberetningen beskriver i mindre grad måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som 

er av vesentlig betydning for kommunen eller innbyggerne. Det fremgår av årsrapporten at, 

med bakgrunn i kommunesammenslåingen, er årets rapport begrenset i omfang til det som i 

henhold til lover og forskrifter, samt god kommunal regnskapsskikk kreves.   

 

Årsberetningen beskriver tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre 

høy etisk standard. Videre beskriver den både den faktiske tilstanden når det gjelder 

kjønnslikestilling, samt likestillingsarbeid som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt 

for å fremme likestillings- og diskrimineringslovens formål om likestilling uavhengig av 

kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og 

kjønnsuttrykk.  

 

Nesset kommunes driftsregnskap for 2019 viser kr 230 479 781,- til fordeling til drift, og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 7 514 669. Netto driftsresultat viser minus kr 474 469,-, 

som utgjør -0,1 % av driftsinntektene.  Korrigert for avsetning og bruk av bundne fond utgjør 

netto driftsresultat 0,7 % av driftsinntektene.  Netto driftsresultat bør ifølge Teknisk 

beregningsutvalg (TBU) minimum utgjøre 1,75 % av driftsinntektene.  Det er budsjettert med 

et netto driftsresultat på minus kr 6 792 000.  Slik sett er det oppnådde resultatet vesentlig 

bedre enn forutsatt i regulert budsjettet.   

 

Nesset kommunes disposisjonsfond utgjør pr. 31.12.2019 kr 7 296 422.  Det er i 2019 avsatt 

kr 6 040 000 til disposisjonsfondet, men det er samtidig brukt kr 5 026 000 av 

disposisjonsfondet. Disposisjonsfondet utgjør 2,3 % av driftsinntektene og er under det nivå 

på 4 % som Fylkesmannen og TBU har satt som et akseptabelt nivå for en sunn økonomi.   

 

Nesset kommune har de siste årene foretatt vesentlig investeringer.  Det kan synes som 

investeringsbudsjettet i 2019 ikke har vært realistisk. Det er bare er benyttet 52 % av 

bevilgningen til investeringer i anleggsmidler. Det er står 51,7 mill. i ubrukte lånemidler av 

vedtatt lånopptak på kr 62 mill.  Kontrollutvalget har gjennom behandling av tertialrapportene 

vært opptatt av å ha god og rapportering og realistisk budsjettering. Dersom utviklingen i 

løpet av året tilsier vesentlige avvik skal rådmannen (nå kommunedirektøren) foreslå endring 

i årsbudsjettet. 

 

Nesset kommunes brutto lånegjeld utgjør kr 437 727 912 pr. 31.12.2019.  Korrigert for 

ubrukte lånemidler og utlån utgjør kommunens netto lånegjeld kr 358 684 883.  Dette 

tilsvarer 111,7 % av driftsinntektene.  En må likevel ta i betraktning at en del av lånegjelden 

er selvfinansierende da den er knyttet til betalingsområder og kompensasjonsområder som 

bla. VAR.   



Årsregnskapet til Nesset har gode og informative noteopplysninger som bidrar til å gi leseren 

en bedre forståelse av regnskapet.  

 

Noen nøkkeltall: 

 

Netto driftsresultat i 

prosent av brutto 

driftsinntekter 

2019 2018 2017 Fylkesmannens 

og TBU sitt 

måltall 

Nesset kommune  -0,1 0,75 1,0 Minimum 1,75 % 

 
Dette nøkkeltallet viser andelen av driftsinntektene som ikke er brukt i driften. Netto driftsresultat ligger under 

fylkesmannen og TBUs måltall på 1,75 %.  
  

Disposisjonsfond  i prosent 

av brutto driftsinntekter 

2019 2018 2017 Fylkesmannens 

måltall 

Nesset kommune  2,3 2,0 1,7 Minimum 4 % 

 
Det er nødvendig med et disposisjonsfond av en viss størrelse for å møte uforutsette utgifter og svikt i de frie 

inntektene.   Kommunen har ikke et tilfredsstillende nivå på disposisjonsfondet sett i forhold til fylkesmannens 

og TBUs måltall måltall. 

 

* Netto lånegjeld i prosent 

av brutto driftsinntekter 

for kommunekonsern 

2019 2018 2017 Fylkesmannens 

måltall 

Nesset kommune  111,7 99,9 99,6 50 % 
 

* Netto lånegjeld er sum langsiktige lån korrigert for ubrukte lånemidler og utlån. 

 

Dette nøkkeltallet sier noe om kommunens fordeling mellom gjeld og egenkapital. Kommunen har en relativt 

høy lånegjeld, og dobbelt så høyt som Fylkesmannens måltall på 50 %. For å kunne takle en økning i lånegjelden 

og en rentestigning, er det viktig med en god margin å gå på i netto driftsresultat og en buffer i 

disposisjonsfondet. I årsrapporten fremkommer det at det meste av økningen fra 2018-2019 skyldes reduksjon i 

utlån til Nesset kraft as hvor ansvarlig lån på kr. 36,7 mill. ble omgjort til egenkapital i selskapet i løpet av 2019.  

 

Etter revisjonens vurdering er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter. 

 

Sekretariatet har kommet med forslag til uttalelse. Utvalget kan i møte korrigere uttalelsen om 

utvalget vurdere det er andre forhold som bør omtales, eller dersom gjennomgangen i møte 

frembringer nye opplysninger som bør tas med.  

 

 

 

Jane Anita Aspen 

daglig leder 
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1.    OM ÅRSRAPPORTEN 

 
Årsrapporten er kommunedirektørens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og årsmelding for 
kommunestyret. I dette ligger at det er kommunedirektørens tilbakemelding og vurderinger av oppnådde resultater 
målt opp imot de politiske målsettingene for tjenesteproduksjonen som ligger i kommunens politisk vedtatte og i 
løpet av året reviderte budsjett.   
 
Dette er den siste årsrapporten som skrives før kommunen slår seg sammen med kommunene Midsund og Molde fra 
1. januar 2020. Nesset kommunes årsrapport for 2019 består av årsmelding og årsregnskap. Med bakgrunn i den 
forestående kommunesammenslåingen, er årets rapport begrenset i omfang til det som i henhold til lover og 
forskrifter samt god kommunal regnskapsskikk kreves.  
  
Regnskapsavleggelse i “gamle kommuner”   
Notat vedrørende kommunesammenslåinger og andre grensejusteringer ble vedtatt av styret i GKRS (God Kommunal 
Regnskaps Skikk) i styrets møte den 21. september 2017 og endret i styrets møte den 18. juni 2018. Av notatets punkt 
2.1 fremgår følgende for avleggelse av årsmelding og årsregnskap i «gamle» kommuner:  
 

“Årsregnskapene for 2019 avlegges etter de alminnelige regler for avleggelse av kommuneregnskapet. 
Regnskapsavleggelsen vil imidlertid skje etter at sammenslåingen har trådt i kraft, slik at det vil være 
administrasjonen i den nye kommunen som er ansvarlig for regnskapsavleggelsen for de gamle kommunene. 
Tilsvarende vil det være kommunestyret i den nye kommunen som skal fastsette årsregnskapene.   
Kommunestyret i nye kommuner vil derfor måtte behandle årsregnskapene for hver enkelt av de gamle 
kommunene for regnskapsåret 2019. 
    
Noteopplysninger  
I note til årsregnskapene for de gamle kommunene skal interne mellomværende med kommunene som slås 
sammen spesifiseres for hhv. omløpsmidler, anleggsmidler, kortsiktig og langsiktig gjeld. 
   
Årsberetning   
Årsberetningen for de gamle kommunene bør gi opplysninger om kommunesammenslåingen. Dette bør gjøres 
fra det tidspunkt kommunesammenslåing er vedtatt. Dette vil være nødvendig informasjon for å kunne bruke 
årsregnskap og årsberetning for kommuner som skal slås sammen til å bedømme og forstå den nye 
kommunens økonomiske stilling og fremtidsutsikter.”  

 
Kommunedirektøren i nye Molde kommune er derfor ansvarlig for å utarbeide årsrapporter for 2019 for alle de tre 
kommunene. Administrativ og politisk ledelse i de gamle kommunene er borte, og kommunedirektøren må derfor 
benytte administrasjonen i den nye kommunen i arbeidet.  
Kommunedirektøren har derfor gitt fullmakter til tidligere økonomisjef i Nesset kommune som fra 1. januar er ansatt i 
Molde kommunes økonomiavdeling til å ferdigstille årsrapporten for 2019 for Nesset kommune for fremleggelse for 
kontrollutvalg, formannskap og kommunestyret i Molde kommune.  
 
Kommunedirektøren har med bakgrunn i stor arbeidsbelastning og en svært presset arbeidssituasjon for å etablere 
den nye kommunen, besluttet at utarbeidelsen av årsmelding og regnskap for alle de tre kommunene for 2019 skal 
svare ut kravene i lover og forskrifter, men ut over dette forenkles mest mulig. På denne måten vil mest mulig av de 
administrativt tilgjengelige ressursene kunne benyttes til en mest mulig vellykket etablering av nye Molde kommune.   
 
Kommunedirektøren har i denne saken både tatt hensyn til en økonomisk presset situasjon, men også betydelige 
bemanningsmessige utfordringer. At politikerne i Molde kommune, som er målgruppen for årsrapporten, til dels ikke 
kjenner budsjettene som kommunedirektøren gjennom årsrapporten skal svare ut, støtter også opp under denne 
forenklingen. Resultatet betyr derfor en forenklet årsrapport i forhold til tidligere år. Dermed blir også arbeidet med 
etableringen av nye Molde kommune den administrativt prioriterte oppgaven for kommunedirektøren og hans 
medarbeidere i tiden som kommer. 
 
Molde, 31.3.2020 
 

 
Arne Sverre Dahl, kommunedirektør 
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2.    ORGANISASJONEN 

Politisk organisering 

Ordfører 2019: Rolf Jonas Hurlen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administrativ organisering 

Rådmann 2019: Anne Grete Klokset 
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Hovedmål og verdier 

 
 
 
 
Nesset kommune sin visjon er: 
 

   Jeg velger meg Nesset 
 
 
Denne visjonen ble vedtatt a kommunestyret i juni 
2006. Visjonen er kjent og brukes av innbyggere, 
folkevalgte, ledere og ansatte i kommunen. Det er 
mål om å videreutvikle kommunen ved bruk av 
visjonen og at den skal være med oss i arbeidet 
med å danne en ny kommune sammen med 
Molde og Midsund i 2020. 
 
Administrativt er kommunen organisert etter en 
to-nivå-modell;  
Rådmann, stab/støtte og sju tjenesteenheter. 
Kommunestyret delegerer myndighet til 
rådmannen med rett til videredelegering. 
Rådmannen har delegert myndighet videre til 
enhetslederne som rapporterer til rådmannen.  
 
Kommunestyret har gitt enhetene stor grad av 
selvstendighet i daglig drift innenfor politisk 
fastsatte rammer i budsjett, virksomhetsplaner og 
krav til måloppnåelse. 
 
Kommunens vedtatte hovedmål: 
 
 Kvalitet i tjenesten 
 Motiverte medarbeidere 
 God økonomistyring 
 Helhetlig og langsiktig planlegging 
 Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT 
 God utnyttelse av kommunale bygg, samt et 

godt vedlikehold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

Medarbeidere 

 
 
Årsverk og ansatte 
 
Tekst 2019 2018 2017 
Antall årsverk 252 247 238 
Antall ansatte 313 308 302 
Antall kvinner 270 264 257 
% andel kvinner 86,3 % 85,7 % 85,1 % 
Antall menn 43 44 45 
% andel menn 13,7 % 14,3 % 14,9 % 
Antall kvinner ledende stillinger 8 8 8 
% andel kvinner i ledende stillinger 2,6 % 2,6 % 2,6 % 
Antall menn i ledende stillinger 3 3 3 
% andel menn i ledende stillinger 1,0 % 1,0 % 1,0 % 
     
Fordeling heltid/deltid    
Tekst 2019 2018 2017 
Antall ansatte i deltidsstillinger 173 162 177 
Antall kvinner i deltidsstillinger 161 150 164 
% andel kvinner i deltidsstillinger 59,6 % 56,8 % 63,8 % 
Antall menn i deltidsstillinger 12 12 13 
% andel menn i deltidsstillinger 27,9 % 27,3 % 28,9 % 

 
Likestilling 
 
Som hovedstrategi for likestillingsarbeidet har Nesset kommune forsøkt å bruke en metode der kjønnsperspektivet 
skal være gjennomgående for alle politikk- og samfunnsområder, og der vi etterspør om planer og vedtak vil slå ulikt 
ut for henholdsvis kvinner og menn. Vi ser at kommunen har systematiske ulikheter som at menn er i mindretall, og 
delvis er helt fraværende i noen av de største enhetene.  
 
Nesset kommune sitt mål for likestillingsarbeidet 
 
 Å inkludere likestillingstiltak i rekrutteringspolitikken 
 Å jobbe aktivt for mangfold på alle nivå i kommunen 

 Å sikre at opplæring og kompetansetiltak er tilrettelagt for alle ansatte 
 Å tilrettelegge arbeidsplasser og arbeidsorganisering slik at det ikke ekskluderer ansatte på grunn av kjønn, 

seksuell legning, etnisitet eller nedsatt funksjonsevne 

 Å sikre en enhetlig rapportering slik at det sentrale leddet vet hva som skjer på de ulike enhetene i kommunen 
 Å rapportere om arbeidet for likestilling i årsrapporten 
 
Gjennomsnitt stillingsstørrelse både for kvinner og menn er ca. 77 %. Ca. 78 % av kvinnene som er ansatt i helse- og 
omsorgsektoren i kommunen arbeider deltid. Arbeidsmiljøloven kap.10 gir ansatte som har behov for redusert 
arbeidstid rett til det og noen av våre ansatte benytter seg av denne bestemmelsen, av ulike årsaker. Ser vi på 
kommunen totalt er det ca. 60 % av kvinnene og ca. 28 % av mennene som jobber deltid.  
 
Kommunens kjerneverdier har vært et nyttig verktøy for alle som skal jobbe med likestilling. Ved aktiv bruk av APRIL; 
og betydningen av anerkjennelse, pålitelighet, respekt, interesse og løsningsorientert, vil likestillingsarbeidet falle 
naturlig inn i den daglige driften. 
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Etnisitet, seksuell orientering eller nedsatt funksjonsevne 
 
Alle enheter og ansatte i kommunen skal jobbe aktivt for å forhindre all form for diskriminering, mobbing og 
trakassering. Spesielt skal man være oppmerksom på om mobbingen har oppstått på grunn av etnisitet, seksuell 
orientering eller nedsatt funksjonsevne. Ved rekruttering til stillinger skal alle søkere vurderes ut fra like vilkår. Det 
skal jobbes aktivt for mangfold på alle nivå i kommunen.  
 
Kommunens ansettelsesreglement viser blant annet til likestillingslovens- og hovedtariffavtalens bestemmelser som 
omhandler likestilling. I samme reglement har kommunen vedtatt at det som hovedregel skal ansettes i 100 % stilling, 
med mindre omfanget av arbeidet, eller en vurdering av arbeidssituasjonen, tilsier noe annet. Ved ledig stilling skal 
deltidsansatte, ved intern utlysing, tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling, dersom vedkommende er 
kvalifisert for stillingen. Mange deltidsstillinger er som en følge av at den ansatte selv ønsker å jobbe i redusert stilling. 
Dette er ofte i sammenhenger med omsorg for små barn. Kommunen har innvilget alle søknader om slik 
omsorgspermisjon. 
 
Etikk 
 
Etisk kvalitet på tjeneste- og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne og brukerne skal ha tillit til 
kommunen. Målet med kommunens generelle etiske retningslinjer er at de skal bygge opp under en positiv kultur 
hvor alle ansatte i Nesset kommune er bevisst på dette og praktiserer det i sitt daglige arbeid. Etiske retningslinjer er 
tilgjengelig for alle ansatte og dette er et tema som blir satt fokus på både på ledermøter og personalmøter.  
 
Alle har et selvstendig ansvar for å bidra til at tjenestene utøves på en etisk forsvarlig måte, og at virksomhetens tillit 
og anseelse blir ivaretatt. Ingen ansatte skal la egne interesser påvirke saksbehandling eller arbeid for øvrig, og heller 
ikke la hensynet til egen, eller virksomhetens, bekvemmelighet eller prestisje, påvirke handlinger eller avgjørelser. 
 
 
Sykefravær   
      

Sykefraværsutviklingen i % 2019 2018 2017 2016 2015 

Egenmeldt fravær 1-8 dg 0,72 0,77 0,73 0,79 0,83 
Legemeldt fravær 1-16 dg 0,78 1,15 0,86 1,27 1,35 
Refusjonsberettiget fravær 7,06 5,38 5,97 5,82 6,41 
Samlet fravær 8,60 7,30 7,56 7,87 8,59 

 
En enhetlig og vitenskapsbasert teori på sykefravær mangler fortsatt. Derfor blir årsaker og løsninger ofte et spørsmål 
om hva en tror på. Debatter om sykefraværet i Norge er preget av dette. Ifølge Statistisk sentralbyrå er ca. 130 000 
nordmenn sykemeldt hver dag. For å få sykemelding og sykepenger skal arbeidsevnen være redusert på grunn av 
sykdom eller skade. Ekspertene gir ulike svar på hva som kan påvirke sykefraværet. I evalueringsrapporten "Oppfølging 
av sykemeldte – fungerer dagens regime?" (SINTEF 2013) konkluderer forskerne slik: "Vi foreslår å nullstille 
sykefraværsdebatten og heller starte om igjen med følgende spørsmål: Hvorfor kommer ikke folk tilbake på jobb når 
de er friske nok til det?" 
 
Også i 2019 har vi forsøkt å tilby alternative arbeidsplasser til noen av våre medarbeidere som er langtidssykemeldt, 
men som er friske nok til å forsøke annet passende arbeid. Dette har i flere tilfeller vært vellykket utprøving, og har i 
enkelte tilfeller ført til varig omplassering til annet arbeid. Det har også vært til god hjelp for den ansatte. Vi har ingen 
grunn til å anta at langtidsfraværet i hovedsak er arbeidsplassrelatert.  
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3.    ØKONOMI 

 
Nesset kommunes regnskap er bokført i henhold til kommunelovens § 48 med gjeldende forskrifter og kommunale 
regnskapsstandarder (KRS). 
 

Regnskapsmessig resultat 

Nesset kommunes driftsregnskap viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 7,5 mill. i 2019. Dette er midler som 
kommunestyret skal ta stilling til bruk av i 2020. Mindreforbruket i 2018 var på kr 6,24 mill. og ble brukt i 2019. 
 
Det er foretatt investeringer i anleggsmidler med kr 39,2 mill. Av dette er kr 6,7 mill. investert på selvkostområdene 
for vann og avløp hvor kapitalkostnadene vil bli dekt av kommunens innbyggere i form av gebyrer på områdene. 
Investeringsregnskapet er fullfinansiert med øremerka tilskudd, lån og andre frie inntekter.  
 
Det har vært foretatt investeringer i anleggsmidler med 0,5 mrd. kroner de siste 15 årene. De største investeringene 
har vært innen oppvekst og pleie og omsorg. Selv med store investeringer har Nesset kommune de siste 15 årene hatt 
god styring og kontroll på økonomien. Siste merforbruket var i 2004, før omorganiseringen til to-nivå-modell i 2005. 
Det har vært utfordringer opp gjennom årene, men rådmann og politikere har tatt nødvendige grep og har hatt 
balanse i økonomien. Politikerne så seg nødt til å innføre eiendomsskatt for alle eiendommer i kommunen fra 2015. 
Dette ble gjort for å opprettholde det gode tjenestetilbudet. 
 

Avviksforklaringer 

 
Avvik drift – frie inntekter og finans (skjema 1A) 
 

 Skatt og rammeoverføringer gav en merinntekt på kr 3,2 mill. 
Egne skatteinntekter økte med 4 pst i forhold til 2018 og gav en merinntekt på kr 4,9 mill., mens 
inntektsutjevningen ble lavere enn budsjettert, kr 1,7 mill. 
 

 Konsesjonsavgiftene økte med kr 0,3 mill. pga. at konsesjoner gitt etter 1959 ble regulert i 2019. 
Konsesjonsavgiftene avsettes til kommunens kraftfond i sin helhet og blir benyttet til delvis finansiering av 
renter og avdrag, samt andre tiltak vedtatt av kommunestyret. 
 

 Lavere aktivitet i enhetene gav mindre momskompensasjon med kr 0,56 mill. 
 

 Inntekter fra salg av kommunens konsesjonskraft på 58,18 gWh ble kr 1,3 mill. høyere enn budsjettert.  
 

 Netto renter gav en merinntekt på kr 0,5 mill. Dette kommer i det vesentlige fra utlånte midler og høyere 
kalkylerente på selvkostområdet. 

 
Avvik drift – enhetene (skjema 1B) 
 

 Kommunale fellesutgifter sparte kostnader til IKT etter siste budsjettregulering, hvor det ble gitt et tillegg på 
kr 2 mill. for å dekke merkostnad ved overgang til ROR-IKT. I tillegg var det innsparing på administrering av 
eiendomsskatt, samt flyktningetjenesten. Totalt en innsparing på kr 0,57 mill. 
 

 Rådmannens stab/støtte har ubrukte lønnsmidler til vakant stilling, kr 0,67 mill. 
 

 Skolefaglig rådgiver fikk høyere kostnader enn forutsatt til elever i andre kommuner, samt voksenopplæring, 
totalt kr 0,26 mill. 
 

 Servicekontoret fikk mer refusjon enn kostnader til bruk av vikar, samt økte inntekter ved salg av 
eiendomsopplysninger og ny tobakksavgift, totalt kr 0,23 mill. 
 



 9

 Politisk virksomhet har hatt mindre aktivitet enn forutsatt i budsjettet, innsparing kr 0,23 mill. 
 

 Eidsvåg barne- og ungdomsskole og Indre Nesset barne- og ungdomsskule har hatt sjukefravær uten bruk av 
vikar, og/eller lavere kostnader til vikar. Innsparing hhv. kr 0,46 mill. og kr 0,43 mill. 
 

 Barnehagene har for det meste spart utgifter til private barnehager, men også noe på felleskostnader. Totalt 
en innsparing på kr 0,82 mill. 
 

 Helse og omsorg har hatt mindre behov for ressursbruk innen pleie og omsorg 2. halvår, totalt en innsparing 
på kr 1,13 mill.  
 

 Teknisk, samfunn og utvikling har hatt et merforbruk på kr 2,54 mill. 
Omtrent halvparten av dette skriver seg fra værforholdene på slutten av året hvor det ble store 
overskridelser til brøyting og strøing av kommunale veger.  
Overskridelser på eiendom med kr 0,48 mill. skyldes økte utgifter til strøm, samt lukking av avvik.  
Brann har hatt ressursbruk på kr 0,42 mill. mer enn budsjettert.  
I tillegg har inntektene fra kart- og oppmåling vært lavere enn budsjettert pga. større dispensasjonssaker som 
ligger til behandling.   
 

 Selvkost (vann, avløp, renovasjon, slamtømming, tilsyn og feiing) har en innsparing på kr 1,2 mill.  
Gebyr for 2019, som tok høyde for inndekning av tidligere underskudd på kr 1,5 mill., samt redusert 
internkostnad, gav dette resultatet. 
 

 Kultur har spart kr 0,23 mill. pga. ref. langtidssjukemeldte med lite bruk av vikar, samt mindre bruk av 
ekstrahjelp. 
 

 NAV har hatt høyere refusjoner enn utgifter til vikar, kr 0,087 mill. 
 

 

 
Avvik investering (skjema 2A, 2B) 
 
Av bevilgningen på kr 75 mill. til investering i anleggsmidler er det benyttet kr 39,2 mill. Dvs. 52 pst av bevilga midler 
er brukt. Behovet for finansiering er tilsvarende lavere. Derfor er det avvik i inntekter fra momskompensasjon og bruk 
av lånemidler.  
 
Årsregnskapets skjema 2B viser hvilke investeringsprosjekter som har overskridelser og restmidler. Jf. note 14 med 
kommentarer for de største investeringsprosjektene i 2019 
 
Brukt bevilgning til utlån er i henhold til søknader. kr 1 mill. er utbetalt i startlån (bev. kr 5 mill.), og kr 1,1 mill. er 
utbetalt i lån fra Mardølafondet (bev. kr 3 mill.). 
 
Tilskudd til investeringer er spillemidler til hinderløype i barnehagen, kr 0,117 mill. og rehabilitering av kunstgressbane 
med kr 1 mill. 
 
Når det gjelder avvik på avdrag på utlån, avsetninger og bruk av avsetninger er dette bundne midler (startlån og 
Mardølafond) hvor innbetalt avdrag er betalt til Husbanken (startlån) eller avsatt til fond. I tillegg er det budsjettert 
med tilskudd fra Husbanken i forbindelse med helsehus i Eidsvåg som er i startfasen, avvik på kr 8,36 mill.   
 
Vedtatt låneopptak på kr 62 mill. til investeringer er foretatt. Større prosjekter er i ikke kommet skikkelig i gang og 
ubrukte lånemidler til investeringer er på kr 51,7 mill. ved årets slutt. 
 
Ubrukte lånemidler fra Husbanken til videreutlån/startlån er på kr 5,6 mill. ved årets slutt. 
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Diverse nøkkeltall 

 
Diverse nøkkeltall i prosent av driftsinntektene 2015 2016 2017 2018 2019 

Netto driftsresultat 1,2 1,3 1,0 0,8 -0,1 

Netto driftsresultat, korrigert for bundne fond 0,5 1,5 -0,6 1,1 0,7 

Netto renter og avdrag 4,1 3,9 4,7 4,3 4,1 

Brutto investeringsutgifter 6,3 26,4 21,2 15,2 12,2 

Netto lånegjeld 83,6 94,1 99,6 99,9 111,7 

Arbeidskapital, driftsdel 1,2 2,6 1,8 2,8 3,4 

Disposisjonsfond 0,2 2,2 1,7 2,0 2,3 
 
Netto driftsresultat / korrigert netto driftsresultat 
Netto driftsresultat viser resultatet av kommunens ordinære, løpende drift innenfor det finansielt orienterte 
regnskapssystemet. Det betyr at avskrivninger er erstattet med avdrag på lån.  I tillegg er netto renteutgift trukket fra. 
Kommunen bør ha et netto driftsresultat som over tid ligger på minst 1,75 pst av driftsinntektene. Når vi korrigerer for 
bundne fond som går til spesielle formål, er årets resultat på 0,7 pst, dvs. kr 2,4 mill.  Kommunen er avhengig av et 
godt netto resultat for å kunne avsette til reserver, ha buffere i forhold til svingninger i skatteinntekter og 
renteutgifter, samt egenkapital til investeringer.  
 
Netto eksterne finansutgifter 
Netto eksterne finansutgifter viser hvor stor del av kommunens driftsinntekter som går med til å betale renter og 
avdrag. Herunder bokføres renter, avdrag, avkastning på plasserte midler, utbytte mv. Netto rentekostnad er lavere 
enn i fjor. 
 
Brutto investeringsutgifter 
Brutto investeringsutgifter i prosent av driftsinntektene sier noe om nivået på kommunens investeringer i forhold til 
driftsinntektene. Årets investeringer tilsvarer 12,2 pst av driftsinntektene, mot 15,2 pst i fjor. De to siste årene er det 
investert totalt kr 86 mill. De siste 5 årene har det vært investert for kr 242 mill. Det meste av investeringene er 
finansiert med låneopptak. Dette skal i det lange løp finansieres av driftsmidler ved betaling av renter og avdrag på 
lån. Kapitalkostnader for investeringer på selvkostområdet (vann og avløp) blir pålagt gebyrene til innbyggerne. 
 
Netto lånegjeld 
Netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene (SSBs indikator) viser hvor mye kommunen har i netto lånegjeld i forhold 
til driftsinntektene. Dette er kommunens innlån korrigert for alle utlån og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld i 
forhold til driftsinntektene er økt fra 99,9 pst i 2018 til 111,7 i 2019. Det meste av økningen skyldes reduksjon i utlån 
til Nesset kraft as hvor ansvarlig lån på kr 36,7 mill. ble omgjort til egenkapital i selskapet i løpet av 2019.  
 
Arbeidskapital driftsdel (likviditet) 
Sier noe om kommunens mulighet til å betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Den er på 3,4 pst (måltall: 
minimum 5 pst). Her er korrigert for ubrukte lånemidler og bundne fond. Akkumulert premieavvik i kommunen er 
høyt og det er viktig å bygge opp fond som ikke benyttes, men som ligger som en likviditetsmessig buffer. 

Disposisjonsfond 
Disposisjonsfondet er på kr 7,3 mill. per 31.12. (herav utviklingsfondet med kr 1,66 mill.). Kommunen bør opparbeide 
seg disposisjonsfond for ikke å bli sårbar for svingningene i de frie inntektene og renteutgifter, og for å ha egenkapital 
til investeringer. Et måltall for disposisjonsfond er minimum 4 % av driftsinntektene. Disposisjonsfondet utgjør 2,3 pst 
av driftsinntektene. Kommunen har et mindreforbruk på kr 7,5 mill. i 2019. Hvis dette hadde vært avsatt til 
disposisjonsfond ville prosenten økt til 4,6.  
 
 

Folketallsutvikling per 31.12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nesset kommune, antall innbyggere 3001 2975 2970 2963 2946 2956 2929 
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4.    REGNSKAPSSKJEMA  

Regnskapsskjema 1A – drift 

Regnskapsskjema  
1A - drift 

Note 
Regnskap  

2019 
Regulert  

budsjett 2019 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Regnskap  

2018 

 (Minus = inntekt)  
    

Skatt på inntekt og formue   -85 030 004 -80 143 000 -79 643 000 -81 794 358 
      Herav: naturressursskatt  -11 369 332 -10 500 000 -10 500 000 -11 386 865 
Rammetilskudd      1)  -108 472 946 -110 263 000 -110 263 000 -103 473 725 
Eiendomsskatt 2)  -19 121 919 -19 131 000 -18 341 000 -18 222 824 
Konsesjonsavgifter   -8 678 186 -8 367 000 -8 367 000 -8 367 303 
Momsrefusjon   -5 444 192 -6 000 000 -6 500 000 -5 481 098 
Konsesjonskraftinntekter 15 -12 344 341 -11 000 000 -8 000 000 -11 102 275 
Kompensasjonsinnt., renter/avdrag  -224 690 -200 000 -328 000 -221 646 
Havbruksfond  -184 171 -342 000 -342 000 -2 390 609 

Sum frie disponible inntekter  -239 500 448 -235 446 000 -231 784 000 -231 053 838 
  

    
Renteinntekter fra bank  -1 072 007 -600 000 -600 000 -721 420 
Renteinntekter utlån   -376 480 -105 000 -105 000 -257 737 
Renteinntekter Nesset kraft as  15 -612 034 -612 000 -1 028 000 -930 345 
Utbytte  -4 025 665 -4 052 000 -3 000 000 -2 088 650 
Kalkulatoriske inntekter VA  -4 154 432 -3 931 000 -3 931 000 -3 494 903 
Renter, provisj. o.a.finansutgifter  7 573 622 7 169 000 7 169 000 6 494 508 
Avdrag på lån  12 747 651 12 748 000 12 748 000 11 736 000 

Netto finansinntekter/-utgifter  10 080 654 10 617 000 11 253 000 10 737 453 
  

    
Dekning av tidligere års merforbruk  0 0 0 0 
Til ubundne avsetninger  6 040 000 6 040 000 0 5 674 000 
Til bundne avsetninger   8 716 166 8 367 000 8 367 000 8 429 866 
Bruk av tidligere års mindreforbruk  -6 240 153 -6 240 000 0 -4 035 995 
Bruk av ubundne avsetn  -5 026 000 -5 026 000 -3 382 000 -5 448 000 
Bruk av bundne avsetninger  -4 550 000 -4 550 000 -4 550 000 -4 550 000 

Netto avsetninger  -1 059 987 -1 409 000 435 000 69 871 
  

    
Overf. til investeringsregnskapet  0 0 0 0 
Til fordeling  -230 479 781 -226 238 000 -220 096 000 -220 246 515 
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)  222 965 112 226 238 000 220 096 000 214 006 362 

  
    

Merforbruk/mindreforbruk   -7 514 669 0 0 -6 240 153 

1) Spesifikasjon av rammetilskuddet:      
   Innbyggertilskudd og utgiftsutjevning  -96 507 000 -96 590 000 -96 590 000 -91 622 000 
   Småkommunetilskudd  -5 698 000 -5 698 000 -5 698 000 -5 543 000 
   Skjønnstilskudd  -1 330 000 -1 330 000 -1 330 000 -1 703 753 
   Inntektsutjevning  -4 452 946 -6 160 000 -6 160 000 -4 115 972 
   Regionsentertilskudd  -485 000 -485 000 -485 000 -489 000 

 
2) Eiendomsskatt, næring, verk og bruk  -11 783 744 -11 784 000 -11 079 000 -11 094 265 
    Eiendomsskatt, bolig og fritid  -7 338 175 -7 347 000 -7 262 000 -7 128 559 
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Regnskapsskjema 1B – fordeling til enhetene 

 

Regnskapsskjema 
1B - fordelt til enhetene 

Regnskap  
2019 

Regulert 
budsjett 

2019 

Opprinnelig 
budsjett 2019 

Avvik fra 
regulert 
budsjett 

Avvik 
% 

Regnskap 
2018 

Enhet       
Rådmannens stab/støtte, m/ fellesutg. 26 858 950 27 840 000 24 622 000 981 050 3,5 21 547 953 

   Herav:     
 

 

   Kommunale fellesutgifter/-inntekter 9 182 457 9 754 000 6 734 000 571 543 5,9 2 627 925 

   Kirkelig fellesråd  3 929 000 3 929 000 3 929 000 0 0,0 3 822 000 

   Rådmannens stab/støtte 7 370 949 8 042 000 7 861 000 671 051 8,3 7 936 889 
   Skolefaglig rådgiver 6 376 544 6 115 000 6 098 000 -261 544 -4,3 7 161 139 
Servicekontor 4 149 444 4 382 000 4 454 000 232 556 5,3 4 075 867 
Politisk virksomhet 2 491 648 2 723 000 2 486 000 231 352 8,5 2 071 325 
Eidsvåg barne- og ungdomsskole  21 782 602 22 240 000 22 115 000 457 398 2,1 21 496 973 
Indre Nesset barne- og ungdomsskule 10 505 606 10 936 000 10 888 000 430 394 3,9 10 448 096 
Barnehagene 23 129 098 23 951 000 23 351 000 821 902 3,4 22 130 653 
Helse og omsorg  97 809 451 98 942 000 94 828 000 1 132 549 1,1 95 169 190 
Teknisk, samfunn og utvikling  29 979 616 27 442 000 26 409 000 -2 537 616 -9,2 28 571 491 
Selvkost (VARSF)  -2 152 027 -946 000 -946 000 1 206 027 127,5 -473 791 
Kultur 4 288 038 4 518 000 4 450 000 229 962 5,1 4 920 081 
NAV 4 122 686 4 210 000 3 281 000 87 314 2,1 4 048 524 
Reserver 0 0 4 158 000 0  0 
T O T A L T 222 965 112 226 238 000 220 096 000 3 272 888 1,4 214 006 362 
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Regnskapsskjema 2A – Investering og finansiering 

 
 

Regnskapsskjema  
2A - investering 

Note 
Regnskap  

2019 
Regulert 

budsjett 2019 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Regnskap  

2018 

Investeringer i anleggsmidler 10 39 242 171 74 951 000 86 148 000 46 922 933 
Utlån og forskutteringer  2 158 070 8 000 000 8 000 000 3 921 000 
Kjøp av aksjer og andeler 16 37 779 484 37 780 000 1 070 000 993 583 
Avdrag på lån  2 008 497 1 042 000 1 042 000 1 042 835 
Dekning av tidligere års udekket  0 0 0 0 
Avsetninger  1 760 600 0 0 1 348 342 
Årets finansieringsbehov  82 948 822 121 773 000 96 260 000 54 228 693 

      
Finansiert slik:      
Bruk av lånemidler  25 333 966 50 754 000 62 645 000 26 902 041 
Inntekter fra salg av anleggsmidler  295 461 521 000 0 324 130 
Tilskudd til investeringer  1 117 000 0 0 0 
Kompensasjon for merverdiavgift  5 748 485 12 276 000 14 913 000 7 742 238 
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner  16 47 500 704 54 730 000 17 702 000 18 872 669 
Andre inntekter  0 0 0 0 
Sum ekstern finansiering  79 995 615 118 281 000 95 260 000 53 841 078 

      
Overført fra driftsregnskapet  0 0 0 187 615 
Bruk av tidligere års udisponert  0 0 0 0 
Bruk av avsetninger  2 953 207 3 492 000 1 000 000 200 000 

      
Sum finansiering  82 948 822 121 773 000 96 260 000 54 228 693 

      
Udekket/udisponert  0 0 0 0 
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Regnskapsskjema 2B – investeringsprosjekter 

 

Navn på prosjekt 
Budsjett  

2019 
Brukt pr 

31.12.2019 
Rest + / 

overskrid - 
Brukt  

tidligere år 
Tot. brukt 

31.12.2019 
Totalramme 

flere år  
Forventa 
slutt år 

Rehabilitering ledningsnett vann 
inkl. kummer 

1 100 000 1 044 401 55 599 0 1 044 401   2019 

Utbedring ledningsnett - avløp 300 000 278 453 21 547 0 278 453   2019 
IKT - investeringer 866 000 845 000 21 000 0 845 000   2019 
Skilting/adressering av veier 500 000 380 116 119 884   380 116   2019 
Asfaltering/rehabilitering 
veger/plasser 4 000 000 3 708 347 291 653 0 3 708 347   2019 

Vann Meisal 5 379 000 3 966 659 1 412 341 620 744 4 587 403 6 000 000 2019 
Renseanlegg Eidsvåg vannverk 2 213 000 1 381 605 831 395 19 137 179 20 518 785 21 350 000 2019 
NOS - ombygging demensavdeling  
(K 11/19 ny totalramme) 13 193 000 10 093 317 3 099 683 55 420 020 65 513 337 68 778 000 2019 

Bårerom NOS 700 000 576 065 123 935   576 065   2019 
Garasje til miljøbil og 
vedproduksjonslokale 

657 000 606 372 50 628 770 369 1 376 741 1 427 000 2019 

Eresfjord brannstasjon - 
etablering ny stasjon 

7 900 000 5 261 694 2 638 306 824 510 6 086 204 14 325 000 2020 

Bofellesskap funksjonshemma, 
Holtan, 8 leiligheter  
(K-sak 40/19, 11.4.19) 

11 491 000 1 157 526 10 333 474 1 333 765 2 491 291 48 800 000 2020 

Brannsikring Holtan, bofellesskap 
og omsorgsboliger 500 000 486 760 13 240 87 607 574 367 588 000 2019 

Helsesenter, omsorgsboliger, 
heimetjeneste (sist oppdatert,  
K-sak 88/19, 31.10.19) 

15 000 000 1 988 897 13 011 103 837 545 2 826 442 138 000 000 2021 

NOS-ombygging demensavdeling, 
inventar 

880 000 880 000 0 2 263 597 3 143 597 3 150 000 2019 

Eresfjord barnehage, tilbygg, 
oppdatert totalramme 
 K-møte 19.9.19, sak 79/19 

4 000 000 1 560 791 2 439 209 0 1 560 791 8 000 000 2020 

Øvre Hammervoll veg, 
rehabilitering 

1 300 000 1 368 657 -68 657 0 1 368 657   2019 

Vaktmestertjenesten, 
nyttekjøretøy 

300 000 300 000 0 0 300 000   2019 

Renholdstjenesten, nyttekjøretøy 300 000 305 475 -5 475 0 305 475   2019 
EIBUS ungdomstrinn,  
ombygging klasserom 

2 000 000 956 050 1 043 950 0 956 050   2019 

Eresfjord brannstasjon, inventar 0 0 0 0 0   2020 
Kirkelig fellesråd, kirkemur 560 000 560 000 0 0 560 000   2019 
Sandvolleybane 183 000 0 183 000 0 0   2019 
Kjøp av areal GID 029/021 50 000 23 083 26 917 0 23 083   2019 
Ambulansestasjon i Nesset 
K-møte 19.9.19, sak  79/19 

400 000 261 746 138 254 0 261 746   2020 

Tørketromler NOS 200 000 199 413 587 0 199 413   2019 
Digitalisering i skolen 454 000 506 860 -52 860 0 506 860   2019 
Trådløst nett NOS 275 000 130 704 144 296 0 130 704   2019 
Lekeplass boligfelt Eresfjord - 
opparbeidelse 

250 000 249 125 875 0 249 125   2019 

SUM * 74 951 000 39 077 118 35 873 882 81 295 336 120 372 454     
 
*) Differansen mellom skjema 2A Investering i anleggsmidler og sum investert i de enkelte anleggsmidlene i 2B  
    er på kr 165 053. Skjema 2B er redusert med refusjoner fra NAV, jf. note nr. 10.  
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5.    ØKONOMISKE OVERSIKTER 

 

Økonomisk oversikt - drift Note Regnskap  
2019 

Regulert 
budsjett 

2019 

Opprinnelig 
budsjett 

2019 

Regnskap  
2018 

Driftsinntekter      
Brukerbetalinger  12 646 843 12 510 000 12 260 000 12 421 286 
Andre salgs- og leieinntekter  38 766 914 36 910 000 33 910 000 34 538 980 
Overføringer med krav til motytelse  38 230 500 25 280 000 24 897 000 32 756 831 
Rammetilskudd  108 472 946 110 263 000 110 263 000 103 473 725 
Andre statlige overføringer  9 239 964 9 492 000 10 270 000 17 315 788 
Andre overføringer  902 161 125 000 125 000 342 640 
Skatt på inntekt og formue  73 660 672 69 643 000 69 143 000 70 407 493 
Eiendomsskatt  19 121 919 19 131 000 18 341 000 18 222 824 
Andre direkte og indirekte skatter  20 047 518 18 867 000 18 867 000 19 754 168 
Sum driftsinntekter  321 089 436 302 221 000 298 076 000 309 233 735 

Driftsutgifter      
Lønnsutgifter  175 930 518 170 063 000 165 521 000 168 302 277 
Sosiale utgifter  40 754 607 40 807 000 39 568 000 38 419 668 
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon  35 680 977 33 412 000 32 576 000 38 328 629 
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon  36 167 228 34 432 000 32 072 000 32 732 047 
Overføringer  21 758 076 19 652 000 20 553 000 17 922 005 
Avskrivninger 10 17 755 498 16 302 000 16 302 000 16 005 491 
Fordelte utgifter  -2 022 219 -3 001 000 -3 001 000 -2 129 794 
Sum driftsutgifter  326 024 684 311 667 000 303 591 000 309 580 322 

Brutto driftsresultat  -4 935 248 -9 446 000 -5 515 000 -346 587 

Finansinntekter      
Renteinntekter og utbytte  7 034 630 6 295 000 5 659 000 4 957 811 
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 
Mottatte avdrag på utlån  77 057 0 0 171 140 
Sum eksterne finansinntekter  7 111 687 6 295 000 5 659 000 5 128 952 

Finansutgifter      
Renteutgifter og låneomkostninger  7 584 298 7 175 000 7 175 000 6 495 464 
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)  0 0 0 0 
Avdrag på lån  12 747 651 12 748 000 12 748 000 11 736 000 
Utlån  74 457 20 000 20 000 244 946 
Sum eksterne finansutgifter  20 406 406 19 943 000 19 943 000 18 476 410 

Resultat eksterne finanstransaksjoner  -13 294 719 -13 648 000 -14 284 000 -13 347 458 
Motpost avskrivninger 10 17 755 498 16 302 000 16 302 000 16 005 491 

Netto driftsresultat  -474 469 -6 792 000 -3 497 000 2 311 446 

Interne finanstransaksjoner      
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk  6 240 153 6 240 000 0 4 035 995 
Bruk av disposisjonsfond  5 026 000 5 026 000 3 382 000 5 448 000 
Bruk av bundne fond  12 382 969 11 837 000 10 386 000 11 783 631 
Sum bruk av avsetninger  23 649 122 23 103 000 13 768 000 21 267 626 

Overført til investeringsregnskapet  0 0 0 187 615 
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk  0 0 0 0 
Avsatt til disposisjonsfond  6 126 966 6 040 000 0 6 576 166 
Avsatt til bundne fond  9 533 019 10 271 000 10 271 000 10 575 138 
Sum avsetninger  15 659 985 16 311 000 10 271 000 17 338 919 

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk  7 514 669 0 0 6 240 153 
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Økonomisk oversikt - investering 
Regnskap  

2019 
Regulert 

budsjett 2019 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Regnskap  

2018 

Inntekter     
Salg av driftsmidler og fast eiendom 295 461 521 000 0 324 130 
Andre salgsinntekter 0 0 0 0 
Overføringer med krav til motytelse 6 743 269 14 988 000 14 660 000 14 683 532 
Kompensasjon for merverdiavgift 5 748 485 12 276 000 14 913 000 7 742 238 
Statlige overføringer 0 0 0 0 
Andre overføringer 1 117 000 0 0 0 
Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0 
Sum inntekter 13 904 214 27 785 000 29 573 000 22 749 901 

Utgifter     
Lønnsutgifter 1 214 501 0 0 1 276 459 
Sosiale utgifter 341 756 0 0 367 621 
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 29 973 327 74 176 000 85 648 000 36 999 318 
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 845 000 775 000 500 000 239 026 
Overføringer 6 342 397 0 0 7 742 238 
Renteutgifter og omkostninger 525 190 0 0 298 271 
Fordelte utgifter 0 0 0 0 
Sum utgifter 39 242 171 74 951 000 86 148 000 46 922 933 

Finanstransaksjoner     
Avdrag på lån 2 008 497 1 042 000 1 042 000 1 042 835 
Utlån 2 158 070 8 000 000 8 000 000 3 921 000 
Kjøp av aksjer og andeler 37 779 484 37 780 000 1 070 000 993 583 
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 
Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 
Avsatt til bundne investeringsfond 1 760 600 0 0 1 348 342 
Sum finansieringstransaksjoner 43 706 651 46 822 000 10 112 000 7 305 760 

Finansieringsbehov 69 044 608 93 988 000 66 687 000 31 478 792 

Dekket slik:     
Bruk av lån 25 333 966 50 754 000 62 645 000 26 902 041 
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 
Mottatte avdrag på utlån 40 757 435 39 742 000 3 042 000 4 189 137 
Overført fra driftsbudsjettet 0 0 0 187 615 
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 
Bruk av disposisjonsfond 0 350 000 0 0 
Bruk av bundne driftsfond 0 1 000 000 1 000 000 200 000 
Bruk av ubundne investeringsfond 2 141 545 2 142 000 0 0 
Bruk av bundne investeringsfond 811 662 0 0 0 
Sum finansiering 69 044 608 93 988 000 66 687 000 31 478 792 

Udekket/udisponert 0 0 0 0 
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Økonomisk oversikt - balanse Note Regnskap 2019 Regnskap 2018 

EIENDELER    

Anleggsmidler  964 556 973 938 665 621 
Herav:    
Faste eiendommer og anlegg 10 432 983 664 425 384 985 
Utstyr, maskiner og transportmidler 10 23 574 410 23 125 625 
Utlån 5 21 728 336 60 987 611 
Konserninterne langsiktige fordringer  0 0 
Aksjer og andeler 5 70 043 610 32 265 126 
Pensjonsmidler 2 416 226 953 396 902 274 

Omløpsmidler  169 123 958 136 589 156 
Herav:    
Kortsiktige fordringer 13 26 824 321 55 490 105 
Konserninterne kortsiktige fordringer  0 0 
Premieavvik 2 26 133 790 23 178 684 
Aksjer og andeler  0 0 
Sertifikater  0 0 
Obligasjoner  0 0 
Derivater  0 0 
Kasse, postgiro, bankinnskudd  116 165 847 57 920 367 
SUM EIENDELER  1 133 680 931 1 075 254 777 

EGENKAPITAL OG GJELD    
Egenkapital  145 999 196 156 192 212 
Herav:    
Disposisjonsfond 6 7 296 422 6 195 456 
Bundne driftsfond 6 20 190 687 23 040 637 
Ubundne investeringsfond 6 0 2 141 545 
Bundne investeringsfond 6 4 667 261 3 718 323 
Regnskapsmessig mindreforbruk 6 7 514 669 6 240 153 
Regnskapsmessig merforbruk 6 0 0 
Udisponert i investeringsregnskap  0 0 
Udekket i investeringsregnskap  0 0 
Kapitalkonto 7 110 083 322 118 609 263 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 8 812 460 812 460 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Investering 8 -4 565 625 -4 565 625 

Langsiktig gjeld  911 788 344 835 705 017 
Herav:    
Pensjonsforpliktelser 2 474 060 432 450 225 687 
Ihendehaverobligasjonslån  0 0 
Sertifikatlån  0 0 
Andre lån 11 437 727 912 385 479 330 
Konsernintern langsiktig gjeld  0 0 

Kortsiktig gjeld  75 893 391 83 357 548 
Herav:    
Kassekredittlån  0 0 
Annen kortsiktig gjeld 13 73 590 657 80 243 116 
Derivater  0 0 
Konsernintern kortsiktig gjeld  0 0 
Premieavvik 2 2 302 734 3 114 432 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  1 133 680 931 1 075 254 777 

MEMORIAKONTI    
Memoriakonto  57 498 061 14 321 836 
Herav:    
Ubrukte lånemidler  57 314 693 15 648 659 
Ubrukte konserninterne lånemidler  0 0 
Andre memoriakonti  183 367 -1 326 823 
Motkonto til memoriakonti  -57 498 061 -14 321 836 

 
                                                                                   Molde, 15. februar 2020 

 
Solfrid Svensli                                  Arne Sverre Dahl 
regnskapsfaglig ansvarlig                               kommunedirektør 
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6.    NOTER 

Regnskapsprinsipper  

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i 
kommuneloven, forskrifter og god kommunal 
regnskapsskikk. 

Regnskapsprinsipper 
 
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører 
kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller 
investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og 
bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres normalt 
ikke, kun ved endring i regnskapsprinsipp.  Dette blir 
kommentert i note i årsregnskapet.  
 
Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er 
regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne 
finansieringstransaksjoner.  
 
Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og 
innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de 
er betalt eller ikke. I den grad enkelte utgifter, 
utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan 
fastsettes eksakt ved tidspunktet for 
regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i 
årsregnskapet. 
 
For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i 
løpet av året ført i investeringsregnskapet. Lån som ikke 
er brukt, er registrert som memoriapost, ubrukte 
lånemidler. 
 

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler 
 
I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt 
til varig eie eller bruk for kommunen.  
 
Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til 
egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte 
verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er 
omløpsmidler.  
 
Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som 
omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt 
investeringen ut fra næringspolitiske eller 
samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene 
klassifisert som anleggsmidler. 
 
Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller 
til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. 
Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. 
 
Kommunen følger KRS nr. 4;  
Avgrensningen mellom driftsregnskapet og 
investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning 
for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til 
anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde 
anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i 

driftsregnskapet.  Utgifter som representerer en 
standardheving av anleggsmiddelet utover standarden 
ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og 
aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. 

Klassifisering av gjeld 
 
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 
§ 50. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.   
Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste 
års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.  

Vurderingsregler 
 
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av 
anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte 
finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. 
 
Utestående fordringer er vurdert til pålydende med 
fradrag for forventet tap. 
 
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. 
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid 
avskrives med like store årlige beløp over levetiden til 
anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at 
anleggsmiddelet er anskaffet.  
 
Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om 
årsregnskap og årsberetning.  Vurderingene for eiendeler 
gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. 
 
Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske 
kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår.  
 
Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- 
og underkurs, er finansutgifter/-inntekter. 

Selvkostberegninger 
 
Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige 
rammen for hva kommunen kan kreve av 
brukerbetalinger beregner kommunen selvkost. For de 
tjenestene kommunen selv har valgt å kreve 
brukerbetalinger etter selvkostprinsippet følges samme 
retningslinjer. 

Mva-plikt og mva-kompensasjon 
 
Kommunen følger reglene i mva-loven for de 
tjenesteområdene som er omfattet av loven.  
 
For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen 
mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt 
mva er finansiert av kommunene gjennom redusert 
statstilskudd i inntektssystemet. 
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Note 1 Endring i arbeidskapital 

 

Note 1 - endring i arbeidskapital Regnskap 2019 Regnskap 2018 

   
Endring arbeidskapital bevilgningsregnskapet:   

Anskaffelse og anvendelse av midler   
Anskaffelse av midler   
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 321 089 436 309 233 735 
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 13 904 214 22 749 901 
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 73 203 088 36 220 129 
Sum anskaffelse av midler 408 196 738 368 203 765 

Anvendelse av midler   
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 308 269 186 293 574 831 
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 38 716 981 46 624 661 
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 62 877 647 24 732 099 
Sum anvendelse av midler 409 863 814 364 931 592 

   
Anskaffelse - anvendelse av midler -1 667 076 3 272 173 
Endring i ubrukte lånemidler 41 666 034 -5 902 041 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0 0 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0 0 
Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet 39 998 958 -2 629 868 

   
Endring arbeidskapital balansen:   
Omløpsmidler   
Endring betalingsmidler 58 245 480 5 767 453 
Endring ihendehaverobl og sertifikater 0 0 
Endring kortsiktige fordringer -28 665 784 11 628 114 
Endring premieavvik 2 955 106 1 707 833 
Endring aksjer og andeler 0 0 
Endring omløpsmidler (A) 32 534 802 19 103 399 

Kortsiktig gjeld   
Endring kortsiktig gjeld (B) 7 464 157 -21 733 267 
Endring i arbeidskapital balansen (A-B) 39 998 958 -2 629 868 

 
 
 
 
 
Arbeidskapitalen beregnet som omløpsmidler minus kortsiktig gjeld viser at kommunen har kr 93 mill. ved utgangen 
av året. Den er økt med 40 mill. fra 2018. Arbeidskapitalen skal si noe om kommunens betalingsevne.  
 
Av kr 93 mill. utgjør kr 77 mill. ubrukte lånemidler og bundne fond. I tillegg har kommunen kr 24 mill. i premieavvik. 
Premieavvik er utgifter som kommunen har betalt, men som ikke er utgiftsført i regnskapet. Dette tærer på 
likviditeten. Forsinkelser eller forskyvninger i bruk av lånemidler og bundne fond gjør at likviditeten likevel har vært 
tilfredsstillende. 
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Note 2 Pensjon 

 
 
De kollektive pensjonsordningene i Kommunal landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) sikrer 
tariffestet tjenestepensjon for de ansatte.  Dette gjelder alders-, uføre, ektefelle-, og barnepensjon, samt 
AFP/tidligpensjon. Pensjonene samordnes med utbetalinger fra folketrygden i de tilfeller regelverket krever det. 
 
Finansiering AFP: For AFP 62 – 64 har kommunen valgt: 100 % utjevning. 

For AFP 65 – 66 har kommunen valgt: 100 % utjevning 
 

 
 
Spesifikasjon av økonomiske forutsetninger i 2019:   KLP  SPK 

 
Forventet avkastning (%)    4,50  4,00 
Diskonteringsrente (%)    4,00  4,00 
Forventet lønnsvekst (%)    2,97  2,97 
Forventet G-regulering (%)    2,97  2,97 
Forventet pensjonsregulering (%)   2,20 
 
 

 
Pensjonskostnad og premieavvik 2019 2018 
Årets pensjonsopptjening, nåverdi 18 485 021 17 685 652 
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 18 241 408 17 258 257 
Forventet avkastning på pensjonsmidlene -17 555 465 -16 775 600 
Adminstrasjonskostnad 1 108 083 1 297 200 
A. Beregnet netto pensjonskostnad (inkl. adm) 20 279 047 19 465 509 
B. Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) 27 502 388 24 605 021 
Årets premieavvik (B-A) 7 223 341 5 139 512 

 
 
Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra 
langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen 
måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse 
to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal 
inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet.  
 
 
Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet 2019 2018 
B. Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) 27 502 388 24 605 021 
C. Årets premieavvik -7 223 341 -5 139 512 
D. Amortisering av tidligere års premieavvik  3 771 376 3 134 511 
E. Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering  (SUM B:D) 24 050 423 22 600 020 
G. Pensjonstrekk ansatte 3 100 333 2 925 134 
Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G) 20 950 090 19 674 886 

 
Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om at 
alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (kl § 48 nr. 2). 
Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 2019 
ved at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr 3 451 965 lavere enn faktisk betalte pensjonspremier. 
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Premiefond 2019 2018 
Innestående på premiefond 01.01. 57 976 34 865 
Tilført premiefondet i løpet av året 3 040 466 4 820 496 
Bruk av premiefondet i løpet av året 3 063 196 4 797 385 
Innestående på premiefond 31.12. 35 246 57 976 

 
KLP har premiefond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefond kan bare brukes til 
fremtidig premiebetaling. Premiefond fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk 
betalt pensjonspremie.  
 
 
Akkumulert premieavvik 2019 2018 

Sum gjenstående premieavvik tidligere år per 1.1 17 933 452 15 928 451 

  + årets premieavvik 7 223 341 5 139 512 

  - Sum amortisert premieavvik dette året -3 771 376 -3 134 511 

  = Akkumulert premieavvik 31.12 21 385 417 17 933 452 

Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik 2 445 639 2 130 800 

Sum akkumulert premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift 23 831 056 20 064 252 
 
 
Premieavvik fra og med 2014 amortiseres over 7 år. Premieavvik for årene 2011-2013 amortiseres over 10 år, mens 
premieavvik for årene 2002-2010 amortiseres over 15 år. 2019 var siste året for amortisering av premieavviket for 
2004. 
 
Premieavvik er utgifter som kommunen har betalt, men som ikke er utgiftsført i regnskapet ennå.  
 
 
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelse 2019 2018 
Netto pensjonsforpliktelser per 1.1 48 212 849 67 789 730 
Årets premieavvik -7 223 341 -5 139 512 
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapital) 11 301 158 -14 437 369 
Virkningen av planendring (ført direkte mot EK) 0 0 
Netto pensjonsforpliktelser per 31.12. 52 290 666 48 212 849 
Herav:     
   Brutto pensjonsforpliktelse 468 517 619 445 115 123 
   Pensjonsmidler 416 226 953 396 902 274 
   Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 5 542 813 5 110 562 

 
 
Inngående netto pensjonsforpliktelse tillagt premieavvik og bruttoendringen i estimatavvik utgjør netto 
pensjonsforpliktelse per 31.12.  
 
Beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig 
gjeld. 
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Note 3 Garantier 

Garanti gitt til 
Garantibeløp pr 

31.12 
Garantien 
utløper år 

Nesset Kraft AS - Lån i KLP Kreditt AS, K-sak 225/99 10 500 000 2030 
 
 
 

Note 4 Ytelser til ledende personer og kontrollorganer 

 

 2019 2018 

Ledende personer: Beløp kr Beløp kr 

Ordfører 1 031 127 800 000 

Rådmann 1 291 752 1 072 000 

Totalt  2 322 879 1 872 000 
 
 
 

 2019 2018 

Ytelser til revisjon og kontrollutvalgssekretariat: Beløp kr Beløp kr 

Revisjon og rådgivning (og pensj.utg. avvikla ordn.) 514 942 350 708 

Kontrollutvalgssekretær 89 400 89 000 

Totalt (inkl. kirkelig fellesråd kun i 2018) 604 342 439 708 
 
 
 
 
 
 

  



 23

Note 5 Finansielle anleggsmidler 

 

AKSJER OG ANDELER 
Bokført 

verdi 
Endring fra  
forrige år Eierandel 

Kommunal landspensjonskasse 11 403 427 898 244   

RIR, K 143/93 396 000   5,8 % 

Visit Nordmøre og Romsdal 50 000   17066 aksjer 

Nesset kraft as 51 700 000 36 700 000 100 % 

Myklebostad og Lange vassverk sa 1 200     

Eidsøra vassverk sa 8 656     

Opdal-Nerland vassverk sa 20 000     

Biblioteksentralen sa 900     

Astero as 22 000   44 aksjer 

Kommunekraft as, K 097/03 1 000   1 aksje 

Muritunet, K175/93 og K002/02 34 000     

Aursjøvegen as, K 104/97 17 000   2 aksjer 

Sunndal nasjonalparksenter as 0 -1 000   

Langfjordforbindelsen as 200 250   9 aksjer 

Romsdal sparebank (egenkapitalbevis) 1 270 000   12933 bevis 

Molde lufthavnutvikling as 163 750   16 aksjer 

Samspleis AS, K 98/08 20 000   2 aksjer 

Prebio as  66 227   6636 aksjer 

Protomore kunnskapspark as  100   100 aksjer 

Eidsvåg borettslag 20 100   1 andel 

Folkehøgskole Eresfjord 35 000     

GassROR IKS 200 000   11,11 % 

Møre og Romsdal revisjon IKS 63 000   2,30 % 

Krisesenteret for Molde og omegn IKS *     4,50 % 

Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS *     1,44 % 

Molde og Romsdal havn IKS  *     7,00 % 

Møre og Romsdal revisjon SA 63 000 63 000   

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 118 240 118 240   

Mardølafond:       

Romsdal sparebank (egenkapitalbevis) 2 905 760   28454 bevis 

Nesset vekst as 200 000   185 aksjer 

Contrast Adventure as 464 000   116000 aksjer 

Aursjøvegen as, MF 5/10 600 000   3 aksjer 

UTLÅN       

Nesset kraft as 0 -36 700 000   

Mardølafondet til næringsdrivende 11 465 519 -1 833 641   

Sosiallån 23 400 -586 869   

Formidlingslån/Startlån 10 239 417 -138 765   

Totalt 91 771 946 -1 480 790   
 
*) Det ble ikke krevd kapitalinnskudd ved stifting av selskapene. Derfor står de ikke oppført med verdi i kommunens balanse. 
 
Endring fra forrige år er vedtatt kjøp eller salg i løpet av året, samt eventuelle avskrivninger/tap.  
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Note 6 Avsetninger og bruk av avsetninger – regnskapsmessig resultat 

 
 

Fond IB avsatt drift 
avsatt 
invest brukt drift brukt invest UB 

Disposisjonsfond (generelt) 4 622 352 6 040 000 0 5 026 000 0 5 636 352 

Disposisjonsfond (utviklingsfondet) 1 573 104 86 966 0 0 0 1 660 070 

Bundne driftsfond 23 040 637 9 533 019 0 12 382 969 0 20 190 687 

Bundne investeringsfond 3 718 323 0 1 760 600 0 811 662 4 667 261 

Ubundne investeringsfond 2 141 545 0 0 0 2 141 545 0 

TOTALT 35 095 962 15 659 985 1 760 600 17 408 969 2 953 207 32 154 370 
 
 
Disposisjonsfond er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål.  
Bundne driftsfond og investeringsfond er midler bundet til bestemte formål, jf. spesifikasjon av vesentlige og spesielle fond. 
Ubundne investeringsfond er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål. 
 
 
Spesifikasjon av vesentlige/spesielle 
bundne driftsfond * IB avsetning brukt UB 

Kraftfond 2 614 335 8 678 186 9 740 168 1 552 353 

Miljøfond 6 257 856 105 998 0 6 363 854 

Mardølafondet 7 650 648 210 293 0 7 860 940 

Kommunalt viltfond 358 090 46 809 0 404 899 

Gang-/sykkelveg langs FV62 - fra KMD 2 452 979  239 313 2 213 666 

Gavemidler 381 661 25 792 249 833 157 619 
*) Selvkostfond går fram av note 9 
 
 
 
Spesifikasjon av vesentlige/spesielle 
bundne investeringsfond 

IB avsetning brukt UB 

Miljøfond 1 500 000 0 0 1 500 000 

Mardølafond 1 189 072 1 760 600 0 2 949 672 

Fond lån til utlån (formidlingslån) 1 029 252   811 662 217 590 
 
 
 
 
 
 

Resultat, mer-/mindreforbruk IB avsatt drift brukt drift brukt invest UB 

Mindreforbruk, drift 6 240 153 7 514 669 6 240 153 0 7 514 669 
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Note 7 Kapitalkonto 

 
Kapitalkontoen representerer differansen mellom balanseført verdi av anleggsmidler og langsiktig gjeld, justert for 
ubrukte lånemidler, hvor ubrukte lånemidler er andelen av langsiktig gjeld som ikke er regnskapsført i 
investeringsregnskapet.  
 

01.01.2019 Balanse   01.01.2019 Balanse 118 609 263 

Debetposteringer i året:   Kreditposteringer i året:   

Avskriving av fast eiendom og anlegg 13 958 574 Aktivering av fast eiendom og anlegg 34 313 957 

Avskrivninger av utstyr, maskiner og 
transportmidler 3 796 924 

Aktivering av utstyr, maskiner og 
transportmidler 4 203 161 

Nedskrivning fast eiendom 12 711 150     

Salg av fast eiendom og anlegg 3 007     

Avdrag på utlånte egne midler 36 700 000 Kjøp av aksjer og andeler 37 779 484 

Avdrag på formidlings/startlån 1 196 835 Utlån formidlings/startlån 1 058 070 

Avdrag på sosiallån 77 057 Utlån sosiallån 74 457 

Avdrag på næringsfondslån 2 860 600 Utlån næringsfondslån 1 100 000 

Avskrivning sosiale lån/forskuttering 584 269 Avdrag på eksterne lån 14 756 148 

Avskrivning næringsfondslån 73 041     

Avskrivning aksjer og andeler 1 000     

Tilbakeført avskrevet innlån (for videreutlån) 4 730     

Bruk av midler fra eksterne lån 25 333 966 UB Pensjonsmidler (netto) 19 324 679 

UB Pensjonsforpliktelse (netto) 23 402 496     

Aga pensjonsforpliktelse 432 249     
        

31.12.2019 Balanse 110 083 322 31.12.2019 Balanse   
 
 
 
 

Note 8 Endring av regnskapsprinsipper  

Konto for endring av regnskapsprinsipp viser   31.12.2019 31.12.2018 

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)   -812 460 -812 460 

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)   4 565 625 4 565 625 

Sum   3 753 165 3 753 165 

 Endring av regnskapsprinsipp består pr. 31.12. av følgende poster: År Drift Investering 

Utbetalte feriepenger 1993   4 475 446 

Feriepenger til landbrukskontoret ved overtakelse 1994 73 317   

Påløpte renter (drift) 2001 988 977   

Påløpte renter (investering) 2001   90 179 

Kompensasjon for mva 2001 -73 754   

Tilskudd til ressurskrevende brukere 2008 -1 801 000   

Totalt   -812 460 4 565 625 
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Note 9 Selvkost  

 
Nesset kommune har utarbeidet etterkalkyle for 
betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for 
beregning av selvkost for kommunale 
betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, februar 2014). 
Kommunen benytter selvkostmodellen Momentum 
Selvkost Kommune for områdene vann, avløp, 
renovasjon, slamtømming, tilsyn og feiing. 

Selvkost 
 
Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å 
frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som 
brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke 
anledning til å tjene penger på tjenestene. For å 
kontrollere at dette ikke skjer utarbeide en 
selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det 
enkelte gebyrområdet.  

Elementer i en selvkostkalkyle  
 
Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunes 
ordinære driftsregnskap på enkelte områder, og de to 
regnskapene vil ikke være direkte sammenlignbare.  
 
I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige 
driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv 
regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske 
avskrivninger og rentekostnader, samt henførte 
indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter). 

Kalkulatoriske kapitalkostnader 
 
Ved beregning av kalkulatoriske avskrivninger skal det 
i selvkostberegningene gjøres fratrekk av 
fremmedfinansiering. Kalkulatorisk rentekostnad 
representerer en alternativ avkastning kommunen går 
glipp av ved at kapital er bundet i anleggsmidler. Den 
kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med 
utgangspunkt i anleggsmidlenes restavskrivningsverdi 
og en kalkylerente. Kalkylerenten er årsgjennomsnittet 
av 5-årig SWAP-rente + 1/2 prosentpoeng. I 2019 var 
denne lik 2,80 pst. 

Indirekte driftsutgifter og håndtering av over- og 
underskudd 
 
Retningslinjene fastsetter regler for henføring av 
relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i 
selvkostgrunnlaget.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal 
avsettes til bundne selvkostfond. Et overskudd fra et 
enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere 
gebyrer i løpet av en femårsperiode. En generasjon 
brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller 
omvendt.  
 
Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes 
av de brukerne som drar nytte av tjenesten. Dette 
innebærer at dersom kommunen har overskudd som 
er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå til 
reduksjon av gebyrene det kommende budsjettåret. 
Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2019 i 
sin helhet være disponert innen 2024. 

Krav om utarbeidelse av kalkyler 
 
I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver 
betalingstjeneste må kommunen også utarbeide 
forkalkyler i forkant av budsjettåret for å estimere 
drifts- og kapitalkostnader for neste 
økonomiplanperiode. Forkalkylene gir grunnlaget for 
kommunes gebyrsatser. Ved budsjettering er det en 
rekke usikre faktorer, herunder fremtidig kalkylerente, 
utvikling av antall brukere og generell etterspørsel.  
 
Resultatet for 2018 var ikke kjent ved budsjettarbeidet 
for 2019, kun prognoser. Dette kan føre til avvik 
mellom prognoser i budsjettet for 2019 og 
etterkalkylen for 2019. 
 
I tillegg til å overholde generasjonsprisnippet har 
kommunen en målsetning om minst mulig svingninger 
i de kommunale gebyrene. For 2019 ble det viktig å 
fastsette gebyrer hvor selvkostfond skulle være 
omtrent i 0. 
 
Nesset kommune ha fulgt departementets uttalelser 
om at kommuner i en sammenslåingsprosess bør ta 
sikte på å bygge sine selvkostfond ned mot null i årene 
før sammenslåingen. Det er vanskelig å treffe nøyaktig 
da gebyrene påvirkes av aktivitet, lønns- og prisvekst, 
samt kapitalkostnader (renter og avskrivninger).  
 
Nesset kommune har til sammen kr 679 075 på 
selvkostfond før sammenslåing av kommuner. Ingen 
av områdene har framførbare underskudd. 
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Etterkalkyle selvkost 2019 Vann Avløp Renovasjon Slamtømming Tilsyn/feiing Totalt 

Direkte driftsutgifter 4 054 360 2 068 375 4 204 399 1 339 093 1 141 168 12 807 395 

Avskrivningskostnad 2 064 925 304 827 1 1 7 2 369 761 

Kalkulatorisk rente (2,8 %) 1 440 311 221 203 101 101 808 1 662 524 

Indirekte netto driftsutgifter 269 606 132 222 8 712 9 369 24 793 444 702 

Indirekte avskrivningskostnad 31 884 15 003 164 164 1 313 48 528 

Indirekte kalkulatorisk rente  0 0 0 0 0 0 

Driftskostnader 7 861 086 2 741 630 4 213 377 1 348 728 1 168 089 17 332 910 

Øvrige driftsinntekter -997 479 -442 608 -1 815 -1 815 -32 642 -1 476 359 

Samlet selvkost (gebyrgrunnlag) 6 863 607 2 299 022 4 211 562 1 346 913 1 135 447 15 856 551 

Gebyrinntekter 5 963 778 3 196 989 3 877 320 1 245 301 2 089 836 16 373 224 

Resultat -899 829 897 967 -334 242 -101 612 954 389 516 673 

Kostnadsdekning i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

              
Selvkostfond 01.01/Fremførbart 
underskudd 923 734 -866 346 633 072 109 059 -648 574 150 945 

+ Brukt av/avsetning til selvkostfond -899 830 897 966 -334 242 -101 612 954 388 516 670 

+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond  13 267 -11 686 13 047 1 631 -4 799 11 460 

Selvkostfond 31.12 37 171 19 934 311 877 9 078 301 015 679 075 

 
Etterkalkylene for 2019 er utarbeidet i samarbeid med rådgivningsselskapet EnviDan AS som har 
mer enn 16 års erfaring med selvkostproblematikk og bred juridisk og økonomisk kompetanse 
knyttet til selvkost. EnviDans selvkostberegningsmodell Momentum Selvkost Kommune benyttes av 
flere enn 300 norske kommuner. 
 

 Gebyret for vann ble økt med 11,7 pst i 2019 (kr 5538 u/mva, anslag inkl. forbruk). Økningen i 
gebyr og bruk av selvkostfond var nok til å dekke kostnader i 2019. 

 Gebyret for avløp ble økt med 23,8 pst i 2019 (kr 4406 u/mva, anslag inkl. forbruk) for å dekke 
inn tidligere underskudd. Det var nok til å dekke kostnader i 2019, samt dekke inn tidligere 
underskudd.  

 Gebyret for renovasjon ble redusert med 2,5 pst (kr 2441 u/mva). Gebyrene ble for lite 
redusert og kommunen har fortsatt en del midler på selvkostfond.  

 Gebyret for slamtømming ble økt med 39 pst (kr 761 u/mva). Økningen i gebyr og bruk av 
selvkostfond var nok til å dekke kostnader i 2019. 

 Gebyret for tilsyn og feiing ble økt fra kr 108 til kr 887 u/mva i 2019 pga. underskudd i 2018.  
Det var uavklart når kostnader på tilsyn av fritidsboliger ville komme. Kostnadene i 2018 ble 
mye høyere enn forventet fordi tilsyn startet allerede i 2018. Gebyrene i 2019 har dekt inn 
tidligere underskudd i tillegg til avsetning på selvkostfond. Endelig antall fritidsboliger var 
høyere enn forutsatt i budsjettkalkylen, derav merinntekt.  
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Note 10 Anleggsmidler 

 

Tekst Tomter Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Totalt 
Anskaffelseskost 8 482 287 20 615 049 28 552 567 44 346 266 336 991 341 183 631 876 622 619 386 
Akk./reverserte 
nedskrivinger 

  
      -202 289 -1 228 721 -1 431 010 

Akkumulerte 
avskrivninger   

-17 521 596 -14 644 506 -7 604 659 -89 936 247 -42 970 758 -172 677 766 
Bokført verdi 1.1 8 482 287 3 093 453 13 908 061 36 741 607 246 852 805 139 432 397 448 510 610 
Tilgang i 
regnskapsåret 23 083 1 482 564 2 763 145 1 788 926 15 833 101 16 626 300 38 517 118 

Avgang i 
regnskapsåret           -3 007 -3 007 
Avskrivninger i 
regnskapsåret 

  
-1 119 179 -2 316 603 -2 089 908 -8 110 581 -4 119 227 -17 755 498 

Nedskrivninger          -1 989 242 -10 721 908 -12 711 150 
Reverserte 
nedskrivninger 

  
          0 

Bokført verdi 
31.12 8 505 370 3 456 838 14 354 603 36 440 625 252 586 083 141 214 554 456 558 074 

 
Differansen mellom skjema 2A Investering i anleggsmidler og Tilgang i regnskapsåret i denne noten, dvs. 
ikke aktivert i kommunens regnskap er kr 725 053: 

 Kr 165 053 refusjoner fra NAV (som har fått sin lønn i investeringsprosjektene) 
 Kr 560 000 overføring til kirkelig fellesråd, til investeringer  

 
Nedskrivninger gjelder investering i leide lokaler hvor det er foretatt opprydding av avskrivning i tråd 
med inngått leiekontrakter. Dette gjelder kommunens investering i Nesset prestegard hvor 
leiekontrakten er utløpt og Eidsvåg Eiendomsselskap as (butikksenter) hvor det er igjen ett år av 
leietiden. I tillegg er det foretatt nedskriving av tidligere aktivert dekke på kunstgressbanen. Det er lagt 
nytt dekke med antatt levetid på 10 år. 
 
 
Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i henhold til regnskapsforskriftens § 
8. Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan: 
 

Anleggsmiddel-
gruppe 

Avskrivning Eiendeler 

Gruppe 1 5 år: EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. 

Gruppe 2 10 år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og 
transportmidler og lignende. 

Gruppe 3 20 år: 
Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), 
renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg o.l. 

Gruppe 4 40 år: 
Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og 
lignende. 

Gruppe 5 50 år: Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sjukeheim og andre 
institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende 
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Note 11 Langsiktig gjeld 

 

Langsiktig gjeld består av:  2019 2018 

Pensjonsforpliktelser, (jf. note 2) 474 060 432 450 225 687 

Lån til investeringer 422 129 479 372 877 130 

Lån til videre utlån (startlån) 15 598 433 12 602 200 

Sum langsiktig gjeld 911 788 344 835 705 017 

 
 
I 2019 er det tatt opp nytt lån til investeringer med kr 62 mill. mot innbetalt avdrag på løpende lån med 
kr 12,7 mill. Det vil si en netto økning på lån til investeringer med kr 49,3 mill. Lån til videre utlån fra 
Husbanken (startlån) har hatt en netto økning med kr 3 mill.  
  
Sum eiendeler (fast eiendommer og anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler) har en bokført verdi på 
kr 456 mill. per 31.12.19. Ut fra dette er 92,5 pst av kommunens eiendeler finansiert med lån, men da er 
det ikke korrigert for ubrukte lånemidler til investering på kr 52 mill. De vil bli benyttet til investeringer i 
anleggsmidler i 2020. 
 
13,9 pst av lånegjelda gjelder investeringer i selvkost (vann, avløp, mv.). 
 
Kommunen får rentekompensasjon for lån til investeringer, tilsvarende 3,4 pst av lånegjelda. 
 

Note 12 Minimumsavdrag 

 
Kommunens varige driftsmidler; inventar, utstyr, transportmidler, faste eiendommer og anlegg har en 
bokført verdi på kr 448 510 635 per 1.1.2019. Veid levetid (inkl. tomt) for disse anleggsmidlene er på 
33,75 år. 
 
Beregnet avdrag i 2019: 
Langsiktig gjeld kr 372 877 130 / 33,75 =    kr  11 048 211 
Budsjettert og innbetalt i år 2019    kr  12 748 000 
 
Kommunen har i henhold til dette ivaretatt kommunelovens § 50 nr. 7 a om at gjenstående løpetid for 
kommunens samlede gjeldsbyrde ikke kan overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler 
ved siste årsskifte. 
 
 

Note 13 Fordring og gjeld mellom sammenslåingskommuner 

 
Per 31.12.2019 foreligger følgende mellomværende poster til Molde kommune: 
 

 
 
 
 
  
  

 

  

 Beløp, kr 

Fordring 1 602 697 

Gjeld 33 989 
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Note 14 Investeringsoversikt med kommentarer (de største) 

 
Asfaltering/rehabilitering kommunale veger/plasser (600286) 
 

Budsjett 4 000 000 Det ble asfaltert 300 meter av Kråkholmvegen i Eidsvåg sentrum, 1000 
meter på gamle Svenslivegen, 800 meter på Øvre Veg og 800 meter på 
Gauprørvegen i Vistdalen i sept/okt.  

Regnskap 3 708 347 
Rest+/overskrid- 291 653 

 
Vann Meisal (600290) 
 

Budsjett 5 379 000 Gjelder forlengelse på 800 m av hovedvannledning på Meisal, og tilknytning 
til kommunalt vann for eiendommer langs traseen. Asplan Viak har 
prosjektert arbeidet og hatt byggeledelse på prosjektet. Nesset Bygg AS var 
hovedentreprenør.  
Prosjektet ble startet opp i november 2018 og avsluttet i oktober 2019. 

Regnskap 3 966 659 
Rest+/overskrid- 1 412 341 
Totalt brukt 4 587 711 
Total ramme 6 000 000 

 
Renseanlegg Eidsvåg vannverk (600296) 
 

Budsjett 2 213 000 Prosjektet gjelder nytt renseanlegg ved Eidsvåg vannverk. Det omfatter 
grunnarbeider for byggegrop og bygging av 980 m3 høydebasseng, 
bygningsmessig ombygging av eksisterende anlegg og maskinteknisk rensing. 
Høydebassenget ble satt i drift september 2017. Høydebasseng og 
ombygging av eksisterende bygg ble utført av Nesset Bygg AS, og 
maskinprosess ble utført av Enwa PIM AS. Ombygging hadde oppstart august 
2017. Testkjøring og innjustering av anlegget har hatt en del utfordringer 
som har forsinket prosjektet, og leverandøren av maskinparken har skiftet 
en del komponenter. Etter fire uker med stabil drift ble renseanlegget satt i 
drift 20. november 2018. Asplan Viak har prosjektert arbeidet og bistått 
prosjektet.  

Regnskap 1 381 605 
Rest+/overskrid- 831 605 
Totalt brukt 20 518 785 
Total ramme 21 350 000 

 
NOS – ombygging demensavdeling, gjennomføring (600330) 
 

Budsjett 13 193 000 Oppstart på byggeplass uke 27 i 2017. To nye pasientrom på sykehjemmet 
ble overtatt 22.12.2017. Ombyggingen av første gruppe for demente, samt 
ved ny trapp og heis var ferdig og overtatt 7.6.2018. Ombygging av den 2. 
gruppen for demente ble overtatt 3.10.2018. Prosjektet har på bakgrunn av 
utfordringer i gulvkonstruksjonene fått forlenget byggetid, og ble etter ny 
fremdriftsplan ferdig første kvartal i 2019.  Prosjektet ble ferdigstilt i 2019. 
Angvik Byggkompani AS var hovedentreprenør for prosjektet og ÅF Advansia 
Nordvest var byggherreombud. 

Regnskap 10 093 317 
Rest+/overskrid- 3 099 683 
Totalt brukt 65 513 337 
Total ramme 68 778 000 

 
NOS – ombygging demensavdeling – inventar (600355) 
 

Budsjett 880 000 Prosjektet omfatter nytt inventar / møblement til de ombygde arealene ved 
Nesset omsorgssenter. Regnskap 880 000 

Rest+/overskrid- 0 
Totalt brukt 3 143 597 
Total ramme 3 150 000 

 
 
Eresfjord brannstasjon – etablering ny stasjon (600343) – videreføres i 2020 
 

Budsjett 7 900 000 Prosjektet omfatter etablering av ny brannstasjon i Eresfjord. Tomt til 
formålet er kjøpt fra Nesset Kraft as. ÅF Advansia Nordvest er 
byggherreombud, og Strandhagen Arkitekt har vært arkitekt for prosjektet. 
Nesset Bygg AS er hovedentreprenør. Prosjektet planlegges å være 
ferdigstilt i mai 2020.   

Regnskap 5 261 694 
Rest+/overskrid- 2 638 306 
Totalt brukt 6 086 204 
Total ramme 14 325 000 
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Bofellesskap funksjonshemma, Holtan, 8 leiligheter (600344) – videreføres i 2020 
 

Budsjett 11 491 000 Prosjektet gjelder planlegging og bygging av 8 omsorgsboliger med 
personalbase på Holtanområdet. Streken AS er arkitekt for prosjektet og 
utarbeidelse av funksjonsbeskrivelse. ÅF Advansia Nordvest er engasjert 
som byggherreombud og SHA-koordinator, samt kvalitetssikring av 
konkurransedokumenter. Prosjektet har vært lyst ut som konkurranse på 
Doffin og Mercell. Tilbudsfrist var 5. september. Dessverre viser samtlige 
tilbud et merforbruk i forhold til vedtatt totalbudsjett. Det ble i PS 89/19 i 
Kommunestyret vedtatt at konkurransen avlyses, og at det skal sees på 
kostnadsreduksjoner og bearbeidelse av funksjonsbeskrivelse og 
tilbudsgrunnlag før prosjektet lyses ut på nytt.  
Omsorgsboliger for funksjonshemmede på Holtan lyses ut som ny 
anbudskonkurranse i løpet av 1. kvartal 2020. 

Regnskap 1 157 526 
Rest+/overskrid- 10 333 474 
Totalt brukt 2 491 291 
Total ramme 48 800 000 

 
Helsesenter, omsorgsboliger, heimetjeneste (600350) – videreføres i 2020 
 

Budsjett 15 000 000 Prosjektet omhandler etablering av helsehus i Eidsvåg sentrum med 
inneholdende hjemmetjeneste, tannhelsesenter, legesenter, dagsenter for 
eldre, samt 16 omsorgsboliger. Prosjektet ble lyst ut som konkurranse på 
Doffin og Mercell med tilbudsfrist den 27. september. Det ble i sak PS 88/19 i 
kommunestyret godkjent byggestart for prosjektet. Betonmast Hæhre 
Røsand As ble tildelt anbudet. Prosjektet forventes å være ferdigstilt 
3.kvartal 2021. 

Regnskap 1 988 897 

Rest+/overskrid- 13 011 103 
Totalt brukt 2 826 442 
Total ramme 138 000 000 

 
Eresfjord barnehage, tilbygg (600362) – videreføres i 2020 
 

Budsjett 4 000 000 Prosjektet omfatter påbygging av Eresfjord barnehage for å imøtekomme 
økende antall barn med behov for barnehageplass i Eresfjord og Eikesdal, 
samt behov for tilfredsstillende areal til personalet. Prosjektet har vært lyst 
ut som konkurranse på Doffin og Mercell. Det ble i kommunestyremøte den 
19.09.2019, PS 79/19, gitt vedtak om byggestart og økt totalbudsjett til 8 
mill. Oppstart bygging i uke 46 med avslutning 2.kv. 2020. Nesset Bygg AS er 
hovedentreprenør for prosjektet og ÅF Advansia Nordvest er 
byggherreombud. 

Regnskap 1 560 791 
Rest+/overskrid- 2 439 209  
Totalt brukt 1 560 791 
Total ramme 8 000 000 

 

 

Note 15 Vesentlige overføringer mottatt til finansiering av 
investeringer 

Nesset kommune har mottatt tilsagn på kr 33 890 000, jf. brev av 05.07.17 (2017/311-5) fra Husbanken. 
Midlene skal gå til finansiering av prosjekt 600330 NOS – ombygging demensavdeling.  
 
Vilkår er blant anna: 
«Dersom sykehjemsplassene overdras, disponeres av annen person/husstand eller tas i bruk til annet 
formål enn forutsatt, før det er gått 30 år fra utbetaling av tilskuddet, kan hele tilskuddsbeløpet kreves 
tilbake fra kommunen. 
 
Midlene ble utbetalt i desember 2019, etter at prosjektet var ferdigstilt.  
Midlene er inntektsført i regnskapet; kr 6 396 604 i 2019, kr 14 493 396 i 2018 og kr 13 000 000 i 2017.  
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Note 16 Spesifikasjon av uvanlige og vesentlige poster og 
transaksjoner 

 
Salg av kommunens konsesjonskraft 
 
Nesset kraft as selger kommunens konsesjonskraft for Nesset kommunes regning og risiko. 
 
Dette utløser følgende tall for:   2019 2018 

 salgsinntekter  20 660 590 20 879 381 
 kjøp (Statkraft)  -8 399 696 -8 954 318 
 Nesset kraft as, eksterne kostnader *    -346 688 -392 654 
 netto i kommunens regnskap      11 914 206 11 532 409     

Salg av antall MWh 
 

58180 58180 
Gjennomsnittlig overskudd øre/kWh  20,48 19,82 

 
*) I 2018 hadde Nesset kraft as beregnet for høye kostnader. Dette gav en merinntekt på kr 430 134 i    
     2018, men kom ikke med i regnskapet for 2018. Inntekten er med i regnskapet for 2019 som er  
     bokført med totalt kr 12 344 341. I oversikten ovenfor er eksterne kostnader korrigert for feilen. 
 
Nesset kraft as – ansvarlig lån omgjort til egenkapital 
Nesset kommunes ansvarlige lån i Nesset kraft as, kr 36 700 000, er omgjort til egenkapital i selskapet, 
jf. note 5. Det er betalt renter fram til 24.7.2019 da konverteringen ble registrert i Brønnøysund,  
kr 612 034. 
 
Tapsføringer 
Det er avskrevet tap på kundefordringer med kr 0,57 mill. Tapsføringen inkluderer også kr 65 000 som 
gjelder Mardølafondet. Det største tapet gjelder manglende inntekter fra Dovrefjellrådet i forbindelse 
med vekstkommuneprosjekt og sti til Mardalsfossen, kr 262 000.  
 
Skjema 1B – forklaringer 

a) Rådmannen har avsatt kr 86 966 til disposisjonsfond (utviklingsfondet) under enhet for teknisk, 
samfunn og utvikling. 

b) I tillegg til kommunens overføringer til fellesrådet dekker også kommunen utgifter til renter og 
avdrag på lån til fellesrådet sine investeringer i bl.a. gravplass. 

c) I kommunens resultat (for enhetene) inngår også inndekning av framført underskudd på 
selvkostområdene med kr 1,5 mill., jf. note 9. 

 

Note 17 Usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen 

Det er i skrivende stund knyttet stor usikkerhet til konsekvensene av koronasituasjonen i verden. At den 
vil ha stor betydning for kommunesektoren i Norge i lang tid fremover er det liten tvil om. Dette gjelder 
ikke minst økonomiske konsekvenser, og det er ikke gitt noen å spå om utfallet hverken på kort eller 
lang sikt. 
 
Kommunedirektøren er ikke kjent med forhold oppstått etter utløpet av regnskapsåret som vil ha 
vesentlig økonomisk betydning for nye Molde kommune i tiden som kommer ut over det som skrives 
om koronautbruddet. Kommunedirektøren er heller ikke gjort kjent med forhold av vesentlig økonomisk 
betydning for regnskapsresultatet for 2019 som ikke er drøftet i årsregnskapet med noter. 
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8.    NESSET – KRAFTKOMMUNEN 

 

Historikk 

Nesset kommune har vært gjennom omfattende kraftutbygginger av flere vassdrag i Aursjøtraktene og 
Eikesdalsfjellene. Kommuner som blir berørt av vassdragsreguleringer har lovfestet krav på ulike former 
for kompensasjon. Nesset kommune mottar kommunen årlig konsesjonskraft og konsesjonsavgifter fra 
utbyggingene Grytten, Aura og Osbu.  
 

 Konsesjonsavgiftene skal gi kommunene rett til en andel av verdiskapningen, og være en 
erstatning for skader og ulemper som ikke kan kompenseres på annen måte. 
 

 Konsesjonskraften skal sikre kommunene elektrisk kraft til en rimelig pris.  
 
Statkraft har som eier av kraftanleggene gjennom egne konsesjoner forpliktet seg til å betale årlige 
konsesjonsavgifter og selge konsesjonskraft til kommunen til en pris basert på selvkost for kraftanlegg 
bygd før 1959, og en pris fastsatt av Olje- og energidepartementet (OED) for kraftanlegg bygd etter 
1959. 
 
Konsesjonskraftmengden til Nesset kommune er på 85,719 gWh og fordeler seg på følgende 
konsesjoner: 
 
 
 
 
 
 
 
Nesset kommune har i henhold til vilkårene for konsesjonskraft rett til uttak av konsesjonskraft opp til 
det til enhver tid aktuelle allmennforbruket i kommunen. Overskytende konsesjonskraft skal tilfalle 
fylkeskommunen. Nesset kommune har de siste årene solgt en årlig konsesjonskraftmengde på 58,18 
gWh.  
 
Per 1.1.2020 er det nye Molde kommune som disponerer hele konsesjonskraftmengden på 85,719 gWh. 
 
 
 

Intensjonsavtalen 

I intensjonsavtalen mellom Midsund, Molde og Nesset (september 2016) står det følgende i pkt. 8.2.1 
Kraft, første kulepunkt: 
 

 Kraftinntekter som er konsesjonsregulerte i Nesset kommune til bestemte formål skal brukes i 
dagens kommune i samsvar med gjeldende vedtekter. Dette gjelder Kraftfondet, 
Mardølafondet, Miljøfondet og Utviklingsfondet. 

 
 
 
 
  

Kraftverk Konsesjonskraftmengde Før 1959 Etter 1959 

Grytten (Mardøla) 16,757 gWh  16,757 gWh 
Aura 64,787 gWh 58,133 gWh   6,654 gWh 
Osbu 4,175 gWh 3,746 gWh   0,429 gWh 

Totalt 85,719 gWh 61,879 gWh 23,840 gWh 
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Kraftfond 

Nesset kommune mottar konsesjonsavgifter for tre konsesjoner. Avgiftssatsene justeres hvert femte år. 
Konsesjoner gitt etter 10.4.1959 ble justert i 2019 og økte med kr 310 883. Konsesjoner gitt før 1959 vil 
bli justert i 2020. Konsesjonsavgiftene blir hvert år avsatt til Kraftfondet. 
 
Kraftfondet har egne vedtekter fra 1992. Fondet skal benyttes til finansiering av tiltak som skal fremme 
næringslivet og trygge bosettingen i Nesset kommune. Det er kommunestyret som vedtar hvordan 
midlene skal benyttes. 
 
Konsesjonsavgifter i 2019 er på kr 8 678 186 (kr 8 367 303 i 2018). 
 
Resultatregnskap 2019 - til disposisjon Beløp kr 

Saldo 1.1 2 614 335 

Konsesjonsavgifter (31.12.) 8 678 186 

Utbetalinger i henhold til vedtak  -9 740 168 

Saldo 31.12 1 552 353 

Disponert (vedtatt), men foreløpig ikke utbetalt 979 039 

Fortsatt disponibelt 31.12. 573 314 
 
 

Mardølafond 

Etter reguleringen av Mardølavassdraget i 1970, fikk Nesset kommune tildelt en engangserstatning på  
kr 7 mill. Erstatningen ble avsatt til næringsformål. Styret for fondet skal gi rimelige lån til næringslivet i 
kommunen og da fortrinnsvis til tiltak i bygdene Eikesdal og Eresfjord. Fondet har egne vedtekter. Det 
kan gis lån opp til kr 1 mill., men maks 30 prosent av kapitalbehovet til en virksomhet. I spesielle tilfeller 
kan fondet tildele tilskudd og stipend. 
 
Resultatregnskap (kr) Regnskap 2019 Regnskap 2018 

  Renteinntekter, utbytte  787 650 835 486 
     Tilskudd, utbetalt -12 500 0 
     Driftsutgifter -499 855 -482 422 
     Tap (renter på utlån) -65 002 0 
Resultat 210 293 353 064 
Endring i utlån, aksjer og andeler:     

  Mottatt avdrag på lån -2 860 600 -2 007 455 
  Utlån 1 100 000 1 545 000 
  Tap på utlån, aksjer og andeler -73 041 0 
Sum endring i utlån, aksjer og andeler -1 833 641 -462 455 
Kapitalen består av:     

  Utlån 11 465 519 13 299 161 
  Aksjer og andeler 4 169 760 4 169 760 
  Fondskonto (bankinnskudd) 10 810 612 8 839 719 
Sum kapital 26 445 892 26 308 640 

 
Nesset kommunestyre har gjort vedtak om disponering av fondet med til sammen kr 4 000 000, som 
foreløpig ikke er effektuert, jf. sak 98/13 i møte den 12.12.2013: 

Nesset kommune har undertegnet intensjonsavtale om deltakelse i eiendomsselskapet Eresfjord 
folkehøgskole as med kr 4 000 000 i aksjekapital. Avtalen trer i kraft fra det tidspunktet 
stiftelsen Eresfjord folkehøgskole, freds- og menneskerettsskolen får positivt svar fra 
Kunnskapsdepartementet. 
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Miljøfond for Eikesdal og Eresfjord 

Fondet ble opprettet i 1998 med kr 6 mill. i fondskapital. Bakgrunnen for etablering av miljøfondet er 
erstatning fra Stortinget på kr 15 mill., vedtatt i 1996 for «mindre-utslipp» fra Mardalsfossen.  
Kr 9 mill. gikk til nedbetaling av lån i forbindelse med bygging av veien til Eikesdal. 
 
Fondet har egne vedtekter. Styret for fondet skal bidra med finansiering av tiltak som kan fremme 
miljøfaktorer som gir bedre livskvalitet for innbyggerne i Eikesdal og Eresfjord. 
 
Resultatregnskap (kr) Regnskap 2019 Regnskap 2018 

Renteinntekter, utbytte 160 794 124 097 
Driftsutgifter -22 046 -21 154 
Tilskudd til lag og organisasjoner -32 750 -32 000 
Resultat 105 998 70 943 
     
Balanse     
Fondskonto for drift 6 363 854 6 257 856 
Fondskonto for investering 1 500 000 1 500 000 
Sum fond 7 863 854 7 757 856 

Disponert (vedtatt), men foreløpig ikke utbetalt 260 000   
 
 
 

Utviklingsfond 

Nesset kommunestyre vedtok i sak 040/07 å opprette et eget Utviklingsfond for Indre Nesset. 
Bakgrunnen er erstatning av billigkraft på 400 kW som i sin tid ble tildelt Eresfjord og Vistdal kommune 
som kompensasjon i forbindelse med Aurareguleringen.  
 
Det er vedtatt egne retningslinjer for fondet. Styret for fondet skal gi støtte til tiltak som bidrar til å gjøre 
det attraktivt å etablere og utvikle arbeidsplasser, samt skape vilkår for økt bosetting i bygdene Bugge, 
Eresfjord, Eikesdal og Vistdal. 
 
I 2019 ble det behandlet 29 saker (15 i 2018). 
 

Resultatregnskap 2019 - til disposisjon Beløp kr 

Saldo 1.1. 1 573 104 

Årets inntekter (erstatningskraft) 930 718 

Utbetalt i år -843 752 

Beholdning 31.12 1 660 070 

Disponert (vedtatt), men foreløpig ikke utbetalt 1 475 123 
Til disposisjon per 31.12.2019 184 947 
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9.    FINANSFORVALTNING 

 
Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 

 31.12.18 30.04.19 31.08.19 31.12.19 

Beholdning bankinnskudd (MNOK) 57,9 70,2 43,3 116,1 
Gjennomsnittlig avkastning tertialet over 3 mill kr (%) 1,66 1,89 2,03 2,31 
Gjennomsnittlig avkastning tertialet under 3 mill kr (%) 0,75 0,75 0,75 0,75 
Avkastning benchmark, prosent (ST1X) * 0,79 1,07 1,23 1,28 

*) ST1X en 3 mnd statsobligasjonsindeks, blir oftest brukt som referanseindeks (Benchmark) i pengemarkedsplasseringer 
 
Kommunen har ingen plasseringer utenom bankinnskudd. 
 
 
Gjeldsforvaltning 

Låneportefølje  31.12.18 30.04.19 31.08.19 31.12.19 
Totalt MNOK 372,8 371,4 367,0 422,1 
Herav rentebinding *) MNOK 141,4 141,2 139,2 62,0 

Rentebinding Andel % 37,9 38,0 37,9 14,7 

Gjenværende rentebinding (durasjon) År 1,9 1,5 1,2 1,7 

             *) Rentebinding ett år fram i tid og over. 
 

Lån med flytende rente: 
 

31.12.18 30.04.19 31.08.19 31.12.19 
Saldo 

(MNOK) 
Gj.snitt 
rente % 

Saldo 
(MNOK) 

Gj.snitt 
rente % 

Saldo 
(MNOK) 

Gj.snitt 
rente % 

Saldo 
(MNOK) 

Gj.snitt 
rente % 

0,9 1,43 0,9 1,53 0,9 1,55 0,9 1,54 
108,8 1,79* 108,7 1,92* 107,0 2,15* 360,1** 2,32* 

 *) herav kr 29,5 mill. til grønn p.t rente som er 0,1 prosentpoeng lavere 
 **) inkl. kr 118 mill. som hadde rentebinding på 1,45 pst fram til 6.11.2019 
 
Lån med rentebinding, saldo pr. 31.12.2019: 
 
 
 
 

     *) Under ett år fram i tid 
 
Lån er tatt opp i Kommunalbanken as og KLP. Oversikten viser at fastrenteandelen er på 14,7 prosent. 
Ifølge finansreglementet skal gjeldsporteføljen ha en fastrenteandel på minimum 35 prosent (lån med 
rentebinding 1 år fram i tid og over). Begrunnelsen for å avvike fra finansreglementet var at det var kort 
tid igjen før ny kommune skulle ta over da kr 118 mill. gikk over fra binding (1,45 pst) til flytende rente 
6.11.2019. 
 
Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (durasjon – vektet rentebindingstid) på samlet 
rentebærende gjeld skal til enhver tid være mellom 1 og 5 år. Kommunens gjennomsnittlig gjenværende 
rentebinding er på 1,7 år.  
 
Renterisikoen (ett år fram i tid) ved endring i renten på 1 prosentpoeng er på ca. kr 1,3 mill. 
Refinansieringsrisikoen er lav da det ikke er tatt opp lån uten avdragsbetaling med unntak av ett lån på 
kr 33,7 mill. (forfall i 2049). 
 
Finansforvaltningen er i tråd med kommunens finansreglement med unntak av for lav andel 
rentebinding.  

Saldo (MNOK) Rentesats Bundet til dato 
18,5 1,94 16.10.2020* 

118,3 1,87 13.11.2020* 
62,0 2,16 20.09.2021 
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Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 
Vi har revidert Nesset Kommunes årsregnskap som viser kr 230 479 781 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 7 514 669. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 
2019, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per 
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det 
alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Nesset Kommune per 
31. desember 2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar 
med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for 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 kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Kommunedirektøren er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter årsrapporten, 
men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 

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 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. 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. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om 
øvrige lovmessige krav. 
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Kommunedirektørens ansvar for regnskapet 
Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
regnskapsskikk i Norge. Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner 
nødvendig for å kunne utarbeide et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken 
som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi 
en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert 
som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske 
beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder 
ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I 
tillegg: 

 identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det 
skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for 
å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig 
som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av 
misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, 
siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige 
fremstillinger eller overstyring av intern kontroll. 

 opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å 
gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. 

 evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

 evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende 
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling. 

 
Vi kommuniserer med kontrollutvalget og rådmannen blant annet om det planlagte omfanget av 
revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold 
av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av 
betydning i den interne kontrollen. 
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Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om budsjett 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som 
ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at 
budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. 

Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen og i redegjørelsene om foretaksstyring og samfunnsansvar om årsregnskapet og 
forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og 
forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
Molde, 15. april 2020 
Møre og Romsdal Revisjon SA 

Ronny Rishaug 
oppdragsansvarlig revisor 
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MIDSUND KOMMUNE. ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2019 

 

Sekretariatets forslag til uttalelse 

 

Kontrollutvalget har i møte 24.4.2020, sak 16/20, behandlet Midsund kommunes årsrapport 

inkludert regnskap og årsberetning for 2019. 

 

Kontrollutvalget fått seg forelagt revisor sin beretning datert 17.4.2020.  

 

Årsregnskap for 2019 skal legges frem og vedtas i samsvar med reglene i forskrift 15. 

desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning. (gammel forskrift). 

 

Årsregnskapet inneholder de oppstillinger og noter som er lov- og forskriftsbestemt. 

Årsregnskapet er avlagt 31.3.2020 og derfor ikke avlagt innen forskriftens frist 15.2, 

Årsberetningen er avlagt innen fristen 31.3.2020. 

 

Midsund kommunes driftsregnskap for 2019 viser kr 139 776 479,- til fordeling til drift, og et 

regnskapsmessig merforbruk på kr 4 842 619,- Netto driftsresultat viser minus kr 7 360 829,- 

og utgjør -3,3 % av driftsinntektene.  Netto driftsresultat bør ifølge Teknisk beregningsutvalg 

(TBU) minimum utgjøre 1,75 % av driftsinntektene.   

Da kommunen ikke har midler på disposisjonsfond, vil årets merforbruk stå som udekket i 

årets balanse. Midsund kommune ble utmeldt av ROBEK våren 2019. Kommunen har også 

en relativ høy lånegjeld.  

 

Kontrollutvalget vurderer at også årsberetningen er avlagt i det alt vesentlige i samsvar med 

kommunelovens krav til årsberetning, jf. §14-7.  

  

Etter utvalgets gjennomgang av årsrapport inkludert regnskap og årsberetning, samt revisors 

beretning, mener kontrollutvalget at årsregnskapet gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av 

Midsund kommunes virksomhet og for kommunens økonomiske stilling pr. 31.12.2019. 

   

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsberetning for 

Midsund kommune for 2019, slik det er avlagt i Årsrapport 2019. 

 

Saksopplysninger 

 

Med hjemmel i kommuneloven § 23-2 1. ledd bokstav a), skal kontrollutvalget påse at 

kommunens årsregnskap blir revidert på en trygg måte. 

 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon  

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 



a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte 

b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og 

avtaler med revisor 

c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3. 

Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og 

årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. 

Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 24-7 til § 

24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollutvalget 

rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget. 

Kommuneloven § 14-7 krav til Årsberetning. Årsberetningen skal legges frem senes 31. mars.  

 

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og 

fylkeskommuner mv.av 07.06.2019 § 11-2, fastslår at årsregnskap for 2019 skal legges frem 

og vedtas i samsvar med reglene i forskrift 15. desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og 

årsberetning. (gammel forskrift). 

 

I forskriften § 10 er det slått fast at årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av 

kommunestyret selv senest seks måneder etter regnskapsåret er slutt.  Årsregnskapet skal 

være avlagt innen 15.februar i året etter regnskapsåret er slutt.  Administrasjonssjefen 

utarbeider årsberetningen, og fremmer denne for det organ kommunestyret bestemmer.  

Årsberetningen skal legges frem uten ugrunnet opphold og senest innen 31.mars året etter det 

året beretningen gjelder for.  Årsberetningen skal sendes til kontrollutvalget før 

kontrollutvalget kommer med uttale til årsregnskapet.  

 

Kommuneloven §§ 24-5, 24-6 og 24-7 omhandler revisjonen sitt innhold ved 

regnskapsrevisjon.  § 24-8 sier at regnskapsrevisor skal legge frem en revisjonsberetning til 

kommunestyret senest 15. april. Det skal sendes kopi til kontrollutvalget, formannskapet og til 

kommunedirektøren.   

 

Som følge av Koronapandemien er det nå vedtatt lov om midlertidige unntak fra bl.a. annet 

kommunelov og IKS lov.  

I denne loven er frist for revisor til å legge frem revisjonsberetning utsatt til 15. juni. Frist for 

å behandle årsregnskap og årsberetning er utsatt til 15. september.  

 

Vedlagt saken følger: 

▪ Årsrapport 2019 – Midsund kommune  

▪ Revisjonsberetning datert 17.4.2020  

 

VURDERING 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært kommunens årsrapport for 2019 som innbefatter 

årsregnskap og årsberetning.  I tillegg har kontrollutvalget fått seg forelagt revisor sin 

beretning datert 17.4.2020.  Kommunedirektøren i Molde kommune har gitt fullmakter til 

tidligere økonomisjef i Midsund kommune, som fra 1. januar 2020 er ansatt i Molde 

kommunes administrasjonsavdeling, til å ferdigstille årsrapporten for 2019 for Midsund 

kommune for fremleggelse for kontrollutvalg, formannskap og kommunestyret i Molde 

kommune.  

 

Årsregnskapet inneholder de oppstillinger og noter som er lov- og forskriftsbestemt.  

Årsregnskap for 2019 skal legges frem og vedtas i samsvar med reglene i forskrift 15. 

desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning. (gammel forskrift). 

Årsregnskapet er avlagt først 31.3.2020 og derfor ikke avlagt innen forskriftens frist 15.2. 



Nytt i år er at kontrollutvalget også skal utale seg om årsberetningen, i tillegg til 

årsregnskapet. Kontrollutvalget må da undersøke om årsberetningen inneholder de kravene 

som kommuneloven setter i § 14-7.  

Årsberetningen er avlagt innen fristen 31.3.2020. 

 

Sekretariatet vurderer at årsberetningen tilstrekkelig redegjør for forhold som er viktige for å 

bedømme den økonomiske utviklingen, og om den økonomiske handleevnen over tid. Det 

fremkommer i årsrapporten at kommunen har vært for sårbar og for lite robust til å tåle større 

inntektsbortfall og utgiftsøkninger.  

Årsrapporten redegjør for vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og 

regnskapet, og vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bevilgningen. 

Årsberetningen beskriver i mindre grad måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som 

er av vesentlig betydning for kommunen eller innbyggerne. Det fremgår av årsrapporten at 

med bakgrunn i kommunesammenslåingen, er årets rapport begrenset i omfang til det som i 

henhold til lover og forskrifter, samt god kommunal regnskapsskikk kreves.   

 

Årsberetningen beskriver i til en viss grad tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges 

iverksatt for å sikre høy etisk standard. Videre beskriver den ikke den faktiske tilstanden når 

det gjelder kjønnslikestilling, eller likestillingsarbeid som er iverksatt, og tiltak som 

planlegges iverksatt for å fremme likestillings- og diskrimineringslovens formål om 

likestilling uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell 

orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.  

 

Midsund kommunes driftsregnskap for 2019 viser kr 139 776 479,- til fordeling til drift. 

Regnskapsmessig merforbruk på kr 4 842 619. Netto driftsresultat viser minus kr 7 360 829,-, 

som utgjør -3,3 % av driftsinntektene.  Netto driftsresultat bør ifølge Teknisk 

beregningsutvalg (TBU) minimum utgjøre 1,75 % av driftsinntektene.  Det er budsjettert med 

et netto driftsresultat på minus kr 1 770 000.  Det oppnådde resultatet er derfor vesentlig 

dårligere enn forutsatt i regulert budsjettet.   

 

Midsund kommune har pr 31.12.2019 ikke disposisjonsfond. Fylkesmannen og TBU har satt 

et disposisjonsfond på 4 % som et akseptabelt nivå for en sunn økonomi.   

 

Det kan synes som investeringsbudsjettet i 2019 ikke har vært realistisk. Det fremkommer i 

årsrapporten at arbeidet med de store byggeprosjektene var krevende uten den vanlige 

kapasiteten på teknisk. Kommunen var uten teknisk sjef, og sentrale medarbeidere gikk av 

med pensjon. Kommunen hadde derfor bistand fra Molde kommune innenfor tjenester som 

landbruk, byggesak og geodata.  Det er bare er benyttet vel 37 % av bevilgningen til 

investeringer i anleggsmidler. Dersom utviklingen i løpet av året tilsier vesentlige avvik skal 

rådmannen (nå kommunedirektøren) foreslå endring i årsbudsjettet. 

 

Midsund kommunes brutto lånegjeld utgjør kr 238 656 742 pr. 31.12.2019.  Korrigert for 

ubrukte lånemidler og utlån utgjør kommunens netto lånegjeld kr 206 986 781.  Kommunens 

lånegjeld. En må likevel også ta i betraktning at en del av lånegjelden er selvfinansierende da 

den er knyttet til betalingsområder og kompensasjonsområder som bla. VAR.   

 

Noen nøkkeltall: 

 

Netto driftsresultat i 

prosent av brutto 

driftsinntekter 

2019 2018 2017 Fylkesmannens og 

TBU sitt måltall 

Midsund kommune  -3,3 2,5 -3,1 Minimum 1,75 % 

 



Dette nøkkeltallet viser andelen av driftsinntektene som ikke er brukt i driften. Netto driftsresultat ligger langt 

under fylkesmannen og TBUs måltall på 1,75 %.  
  

Disposisjonsfond  i prosent 

av brutto driftsinntekter 

2019 2018 2017 Fylkesmannens 

måltall 

Midsund kommune  0 0,1 1,7 Minimum 4 % 

 
Det er nødvendig med et disposisjonsfond av en viss størrelse for å møte uforutsette utgifter og svikt i de frie 

inntektene.   Kommunen har ikke et tilfredsstillende nivå på disposisjonsfondet sett i forhold til fylkesmannens 

og TBUs måltall måltall. 

 

* Netto lånegjeld i prosent 

av brutto driftsinntekter 

for kommunekonsern 

2019 2018 2017 Fylkesmannens 

måltall 

Midsund kommune  102,2 76,9 82,9 50 % 
 

* Netto lånegjeld er sum langsiktige lån korrigert for ubrukte lånemidler og utlån. 

 

Dette nøkkeltallet sier noe om kommunens fordeling mellom gjeld og egenkapital. Kommunen har en relativt 

høy lånegjeld, over dobbelt så høy som Fylkesmannens måltall på 50 %. For å kunne takle en økning i 

lånegjelden og en rentestigning, er det viktig med en god margin å gå på i netto driftsresultat og en buffer i 

disposisjonsfondet. Noe Midsund ikke har. Situasjonen hadde vært alvorlig uten kommunesammenslåing.  

 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsberetning for 

Midsund kommune for 2019 slik det er avlagt. Etter utvalgets gjennomgang av årsrapport og 

regnskap, samt revisors beretning, mener kontrollutvalget at årsregnskap og årsberetning gir 

et forsvarlig uttrykk for resultatet av Midsund kommunes virksomhet og for kommunen sin 

økonomiske stilling pr. 31.12.2019. 

 

Sekretariatet har kommet med forslag til uttalelse. Utvalget kan i møte komme med 

korrigeringer i uttalelsen om utvalget vurderer det er andre forhold som bør omtales, eller 

dersom gjennomgangen i møte frembringer nye opplysninger som bør tas med.  

 

 

 

Jane Anita Aspen 

daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Årsrapport 
     2019 

 
 

Midsund kommune 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Om årsrapporten  
 

Årsrapporten er kommunedirektørens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og årsmelding 
for kommunestyret. I dette ligger at det er kommunedirektørens tilbakemelding og vurderinger av 
oppnådde resultater målt opp imot de politiske målsettingene for tjenesteproduksjonen som ligger i 
kommunens politisk vedtatte og i løpet av året reviderte budsjett.  
  
Dette er den siste årsrapporten som skrives før kommunen slår seg sammen med kommunene 
Molde og Nesset fra 1. januar 2020. Midsund kommunes årsrapport for 2019 består av årsmelding og 
årsregnskap. Med bakgrunn i den forestående kommunesammenslåingen, er årets rapport begrenset 
i omfang til det som i henhold til lover og forskrifter samt god kommunal regnskapsskikk kreves.  
 

Regnskapsavleggelse i “gamle kommuner”   

 
Notat vedrørende kommunesammenslåinger og andre grensejusteringer ble vedtatt av styret i GKRS 
(God Kommunal Regnskaps Skikk) i styrets møte den 21. september 2017 og endret i styrets møte 
den 18. juni 2018. Av notatets punkt 2.1 fremgår følgende for avleggelse av årsmelding og 
årsregnskap i «gamle» kommuner:  
 
“Årsregnskapene for 2019 avlegges etter de alminnelige regler for avleggelse av 
kommuneregnskapet. Regnskapsavleggelsen vil imidlertid skje etter at sammenslåingen har tredd i 
kraft, slik at det vil være administrasjonen i den nye kommunen som er ansvarlig for 
regnskapsavleggelsen for de gamle kommunene. Tilsvarende vil det være kommunestyret i den nye 
kommunen som skal fastsette årsregnskapene.   
Kommunestyret i nye kommuner vil derfor måtte behandle årsregnskapene for hver enkelt av de 
gamle kommunene for regnskapsåret 2019. 
    
Noteopplysninger  
I note til årsregnskapene for de gamle kommunene skal interne mellomværende med kommunene 
som slås sammen spesifiseres for hhv. omløpsmidler, anleggsmidler, kortsiktig og langsiktig gjeld. 
 
Årsberetning   
Årsberetningen for de gamle kommunene bør gi opplysninger om kommunesammenslåingen. Dette 
bør gjøres fra det tidspunkt kommunesammenslåing er vedtatt. Dette vil være nødvendig informasjon 
for å kunne bruke årsregnskap og årsberetning for kommuner som skal slås sammen til å bedømme 
og forstå den nye kommunens økonomiske stilling og fremtidsutsikter.”  
 

Kommunedirektøren i nye Molde kommune er derfor ansvarlig for å utarbeide årsrapporter for 2019 
for alle de tre kommunene. Administrativ og politisk ledelse i de gamle kommunene er borte, og 
kommunedirektøren må derfor benytte administrasjonen i den nye kommunen i arbeidet.  
Kommunedirektøren har derfor gitt fullmakter til tidligere økonomisjef i Midsund kommune som fra 
1. januar er ansatt i Molde kommunes administrasjonsavdeling til å ferdigstille årsrapporten for 2019 
for Midsund kommune for fremleggelse for kontrollutvalg, formannskap og kommunestyret i Molde 
kommune.  
 
Kommunedirektøren har med bakgrunn i stor arbeidsbelastning og en svært presset arbeidssituasjon 
for å etablere den nye kommunen, besluttet at utarbeidelsen av årsmelding og regnskap for alle de 
tre kommunene for 2019 skal svare ut kravene i lover og forskrifter, men ut over dette forenkles 
mest mulig. På denne måten vil mest mulig av de administrativt tilgjengelige ressursene kunne 
benyttes til en mest mulig vellykket etablering av nye Molde kommune.   



Kommunedirektøren har i denne saken både tatt hensyn til en økonomisk presset situasjon, men 
også betydelige bemanningsmessige utfordringer.  
At politikerne i Molde kommune, som er målgruppen for årsrapporten, til dels ikke kjenner 
budsjettene som kommunedirektøren gjennom årsrapporten skal svare ut, støtter også opp under 
denne forenklingen. Resultatet betyr derfor en forenklet årsrapport i forhold til tidligere år. Dermed 
blir også arbeidet med etableringen av nye Molde kommune den administrativt prioriterte oppgaven 
for kommunedirektøren og hans medarbeidere i tiden som kommer. 
 
Molde, 31.3.2020 

 

Arne Sverre Dahl 

kommunedirektør 

  



Midsund kommune – Årsmelding 2019   

  
2019 har vært et aktivt og utfordrende år for Midsund kommune.  
Kravet til kommunen sin tjenesteproduksjon og service øker for hvert år. I tillegg har store og viktige 
byggeprosjekt og ikke minst arbeidet med etablering av nye Molde kommune stilt store krav til 
organisasjonen.  
Når kommunedirektøren skal oppsummere driftsåret 2019 må innrømmes at dette skrives i en 
særdeles spesiell situasjon for kommunen, landet og verden. Det er i skrivende stund knyttet stor 
usikkerhet til konsekvensene av koronasituasjonen i verden. 
 
Merforbruk Drift 2019 
 
Driftsregnskapet for 2019 viser et merforbruk på kr 4,84 million. Da kommunen ikke har midler på 
disposisjonsfond vil årets merforbruk stå som udekket i årets balanse. 
Årets resultat viser med all tydelighet hvor vanskelig og utfordrende den økonomiske situasjonen har 
vært for Midsund kommune de siste årene. På tross av ekstra inntekter i form av havbruksfond og 
ekstra skatteinntekter har ikke kommunen klart å oppnå balanse mellom inntekter og utgifter. 
Kommunen har vært for sårbar og for lite robust til å tåle større inntektsbortfall og utgiftsøkninger. 
 
Oppvekstsektoren gikk samlet sett mer eller mindre i balanse i 2019, mens administrasjon og politikk, 
helse og omsorg, samt teknisk, har til dels betydelig merforbruk.  
Gledelig at tradisjonelt utfordrende områder som Butenesten (tiltak for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne), Barnevern og Sosialtjenesten alle gikk med mindreforbruk i 2019. 
 
 

 
                                                                                                            (Alle områder korrigert for avskrivinger) 
 

I takt med økte investeringer og stigende rentenivå økte finansutgiftene i form av renter og avdrag 
betydelig i 2019. 
 

 
 
 
Viser ellers til regnskap med noter. 
 
 
 

Regnskap Budsjett Avvik Regnskap

2019 2019 2018

Politikk og administrasjon 17 058 820           15 684 000           1 374 820         16 526 802           

Oppvekst og kultur 50 266 741           50 463 000           -196 259           50 248 484           

Helse og omsorg 63 636 176           62 847 000           789 176            65 037 099           

Teknisk 14 602 359           12 621 000           1 981 359         13 913 892           

Alle områder: 145 564 096         141 615 000         3 949 096         145 726 277         

Regnskap Budsjett Regnskap

2019 2019 Avvik 2018

Skatt og rammeoverføringer, andre statstilskudd -146 855 190 -144 075 000 -2 780 190 -151 721 486 

Årsoppgjør pensjon og arb giv avg -2 370 158      -4 059 000      1 688 842   -4 613 734      

Finansområdet inkl utlån 9 652 941        8 250 000        1 402 941   8 381 952        

Avsetninger/bruk av avsetninger -5 122 849      -656 000         -4 466 849 3 156 950        

Total -144 695 256 -140 540 000 -4 155 256 -144 796 318 



Investeringer 2019 
 
Avtalen med Molde og Nesset om etableringen av nye Molde kommune har gjort oss i stand til å 
sette i gang med noen viktige investeringsprosjekter. Nybygget ved Midsund skule er kanskje det 
aller viktigste investeringsprosjektet i Midsund på veldig mange år. Sammen med 
sentrumsutviklingen rundt Tusenårsstaden og Antonbuområdet er det signal om at 
Midsundsamfunnet skal være offensive i møte med framtiden. 
 
Utmelding Robek 
 
Bruken av midlene fra Havbruksfondet i 2018 på over 10 million ble brukt til å dekke tidligere 
underskudd og bidro til at Midsund kommune ble utmeldt av Robek våren 2019. 
  
Spesielle utfordringer i 2019 
 
På grunn av uventet frafall av beboere gjennomførte Butenesten en betydelig bemanningsreduksjon 
våren 2019.  Situasjonen på Teknisk var også svært utfordrende. Uten teknisk sjef og med sentrale 
medarbeidere som gikk av med pensjon ble det nødvendig å be Molde kommune om å bistå med 
tjenestene innenfor landbruk, byggesak og geodata. Arbeidet med de store byggeprosjektene var og 
krevende uten den vanlige kapasiteten ved teknisk.    
 
Nye Molde kommune 
 
Arbeidet med å danne en ny kommune har vært omfattende, lærerikt og utviklende.  
Administrative og politiske arbeidsgrupper fullførte i løpet av høsten 2019 et godt arbeid, og har 
laget et fundament for en ny kommune. Noen tjenester som voksenopplæring, integreringstjenesten 
og noen områder på Teknisk ble driftet av Molde kommune allerede i løpet av 2019. 
 
Sykefravær 
 
Sykefraværet i 2019 var på 6,5 %, det vil si et nærvær på 93,5 %. 
 
Egenmelding (1-8 dager)  1,3 %             
Bedriftsbetalt (9-16 dager)       0,4 %       
Trygdebetalt (17 dager-1 år)     4,8 %     
Totalt fravær        6,5 % 
 
Det er ikke meldt om alvorlige personskader eller nesten ulykker i 2019.  
 
Likestilling/Etikk 
Når det gjelder likestilling innenfor tradisjonelle «kvinnearbeidsplasser» har vi en utfordring.  
Midsund kommune hadde god kjønnsbalanse i ledergruppen i 2019. 
 
Midsund kommune er en liten og oversiktlig organisasjon der vi fokuserer på kontroll og at 
kommunen sine etiske retningslinjer blir etterlevet. 
 
 
 
 
 
 
 



Det er god grunn til å rette en stor takk til alle medarbeiderne og tillitsvalgte for vel utført jobb i egen 
kommune i 2019, men og for deltagelsen i å etablere en helt ny kommune.  Et spennende prosjekt 
som vil gjøre oss i stand til å møte fremtidige muligheter og utfordringer på en helt ny måte.  
Samfunnet er i kontinuerlig endring og landets kommuner må være gode på endringsledelse og 
innovasjon i tiden som kommer. 
 
Takk til kommunestyrets medlemmer, politiske ledelse med ordfører i spissen, alle ledere, 
medarbeidere og deres tillitsvalgte for samarbeidet i 2019 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  



DRIFTSREGNSKAP 
 

Økonomisk oversikt drift 
  

  

Regnskap Gjeldende Opprinnelig Regnskap

2019 Budsjett 2019 Budsjett 2019 2018

Driftsinntekter:

Brukerbetalinger 8 095 895            8 026 000            8 026 000            8 403 784            

Andre salgs- og leieinntekter 13 872 722          13 803 000          13 803 000          14 906 030          

Overføringer med krav til motytelse 32 101 007          19 894 000          19 894 000          30 967 728          

Rammetilskudd 81 906 950          86 116 000          86 116 000          83 777 104          

Andre statlige overføringer 2 883 750            3 478 000            3 478 000            13 205 015          

Andre overføringer 1 556 181            -                        -                        1 035 999            

Skatt på inntekt og formue 62 064 490          54 481 000          54 431 000          54 739 367          

Eiendomsskatt -                        -                        -                        -                        

Andre direkte og indirekte skatter -                        -                        -                        -                        

Sum driftsinntekter 202 480 994       185 798 000       185 748 000       207 035 028       

Driftsutgifter:

Lønnsutgifter 112 631 619       106 013 000       106 013 000       114 250 385       

Sosiale utgifter 29 790 351          30 258 000          30 258 000          29 450 576          

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 27 330 656          21 900 000          21 900 000          26 295 015          

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 29 540 582          26 554 000          26 554 000          27 053 544          

Overføringer 8 891 345            3 677 000            3 677 000            7 693 872            

Avskrivninger 7 919 210            5 893 000            5 893 000            7 333 906            

Fordelte utgifter -7 892 150          -9 084 000          -9 084 000          -8 696 476          

Sum driftsutgifter 208 211 613       185 211 000       185 211 000       203 380 822       

Brutto driftsresultat -5 730 619          587 000               537 000               3 654 206            

Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte 1 099 182            700 000               700 000               591 528               

Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) -                        -                        -                        -                        

Mottatte avdrag på utlån 58 501                  -                        -                        9 840                    

Sum eksterne finansinntekter 1 157 683            700 000               700 000               601 368               

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger 4 057 460            3 100 000            3 100 000            2 886 734            

Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) -                        -                        -                        -                        

Avdrag på lån 6 638 642            5 850 000            5 850 000            6 037 836            

Utlån 11 000                  -                        -                        30 000                  

Sum eksterne finansutgifter 10 707 102          8 950 000            8 950 000            8 954 570            

Resultat eksterne finanstransaksjoner -9 549 420          -8 250 000          -8 250 000          -8 353 202          

Motpost avskrivninger 7 919 210            5 893 000            5 893 000            7 333 906            

Netto driftsresultat -7 360 829          -1 770 000          -1 820 000          2 634 910            

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk -                        -                        -                        -                        

Bruk av disposisjonsfond 193 266               656 000               656 000               1 838 300            

Bruk av bundne fond 4 630 028            1 524 000            1 524 000            2 754 786            

Sum bruk av avsetninger 4 823 295            2 180 000            2 180 000            4 593 086            

Overført til investeringsregnskapet -                        -                        -                        -                        

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk -                        -                        -                        4 801 984            

Avsatt til disposisjonsfond -                        -                        -                        193 266               

Avsatt til bundne fond 2 305 085            410 000               360 000               2 232 745            

Sum avsetninger 2 305 085            410 000               360 000               7 227 996            

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -4 842 619          -                        -                        -                        



Regnskapsskjema 1A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskap Gjeldende Opprinnelig Regnskap

2019 Budsjett 2019 Budsjett 2019 2018

Regnskapsskjema 1A - drift:
Skatt på  inntekt og formue 62 064 490   54 481 000         54 431 000         54 739 367   

Ordinært rammeti lskudd 81 906 950   86 116 000         86 116 000         83 777 104   

Skatt på  eiendom -                -                      -                      -                

Andre direkte el ler indirekte skatter -                -                      -                      -                

Andre generel le s tatsti l skudd 2 883 750     3 478 000           3 478 000           13 205 015   

Sum frie disponible inntekter 146 855 190 144 075 000       144 025 000       151 721 486 

Renteinntekter og utbytte 1 391 872     700 000              700 000              591 528        

Gevinst finans iel le instrumenter (omløpsmidler) -                -                      -                      -                

Renteutg.,provis joner og andre fin.utg. 4 350 150     3 100 000           3 100 000           2 886 734     

Tap finans iel le instrumenter (omløpsmidler) -                -                      -                      -                

Avdrag på lån 6 638 642     5 850 000           5 850 000           6 037 836     

Netto finans innt./utg. -9 596 920    -8 250 000          -8 250 000          -8 333 042    

Ti l  dekning av tidl igere regnsk.m. merforbruk -                -                      -                      4 801 984     

Ti l  ubundne avsetninger -                -                      -                      193 266        

Ti l  bundne avsetninger 2 305 085     410 000              360 000              2 232 745     

Bruk av tidl igere regnsk.m. mindreforbruk -                -                      -                      -                

Bruk av ubundne avsetninger 193 266        656 000              656 000              1 838 300     

Bruk av bundne avsetninger 4 630 028     1 524 000           1 524 000           2 754 786     

Netto avsetninger 2 518 209     1 770 000           1 820 000           -2 634 910    

Overført ti l  investeringsregnskapet -                -                      -                      -                

Ti l  fordel ing dri ft 139 776 479 137 595 000       137 595 000       140 753 535 

Sum fordelt ti l  dri ft (fra  skjema 1B) 144 619 098 137 595 000       137 595 000       140 753 535 

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 4 842 619     -                      -                      0                   



Regnskapsskjema 1B 

 

 

 

 

Regnskap Gjeldende Opprinnelig Regnskap

2019 Budsjett 2019 Budsjett 2019 2018

Pol i tikk og revis jon 2 468 844     2 022 000           2 022 000           2 247 952     

Adminis tras jon og fel lesutgi fter 13 717 238   12 074 000         12 024 000         13 249 335   

Ti l skot ti l  Midsund sokn og ti l  andre 1 823 621     1 680 000           1 680 000           1 733 271     

Oppvekst og kul tur 3 128 508     2 724 000           2 724 000           3 790 984     

Vaksenopplæring, PPT og spes ia lskular 1 619 035     1 676 000           1 676 000           1 304 653     

Midsund skule 19 512 556   19 528 000         18 517 000         18 658 227   

Raknes  skule og SFO 8 600 677     8 232 000           9 010 000           8 559 611     

Privat grunnskule 780 001        800 000              800 000              874 716        

Midsund kulturskule 1 813 604     1 809 000           1 809 000           1 787 110     

Midsund barnehage 6 074 959     5 965 000           5 965 000           5 690 012     

Gjerdet barnehage 8 678 936     9 665 000           9 898 000           9 591 394     

Andre barnehagar 117 504        100 000              100 000              212 980        

Helse- og omsorg adm og fel lesutgi fter 1 105 871     1 075 000           1 075 000           1 042 394     

Helsetenester 10 160 167   8 809 000           8 809 000           9 785 499     

Midsund s jukeheim 19 474 291   19 158 000         19 158 000         19 708 735   

Heimetenesta 11 938 412   10 593 000         10 593 000         11 720 171   

Butenesta 15 346 397   16 900 000         16 900 000         16 536 344   

NAV, sos ia l tenesta 1 862 318     1 978 000           1 978 000           1 928 798     

Barnevern 3 996 170     4 450 000           4 450 000           4 505 192     

Teknisk adm og fel lesutgi fter 374 568        1 017 000           1 017 000           806 223        

Eigedomsforva l tning 13 736 585   12 053 000         12 053 000         12 650 916   

Kommunale utleigebustader -802 627       -1 191 000          -1 191 000          -1 000 903    

Oppmål ing, byggesak og planarbeid 244 896        -                      -                      89 143          

Brann- og ol jevern 3 677 670     2 740 000           2 740 000           3 396 270     

Kommunale vegar, samferdsel 3 285 055     2 387 000           2 387 000           3 336 426     

Landbruk og vi l tforva l tning 142 497        189 000              189 000              230 621        

VAR 37 696          -                      -                      -                

Sum 1 B fordelt 152 915 449 146 433 000       146 383 000       152 436 074 

Sum 1 B ufordelt

Motpost avskriving -7 919 210    -5 893 000          -5 893 000          -7 333 906    

Ka lkulatoriske kostnader VAR -329 447       -305 848       

Årsoppgjer Pens jon og arb giv avg -2 370 158    -4 059 000          -4 059 000          -4 613 734    

Finansområdet inkl  utlån -2 479           48 840          

Ikkje fordelte inntekter og utgi fter

Sum 1 B ufordelt -10 621 294  -9 952 000          -9 952 000          -12 204 648  

Korreksjon 1A/1B fordelt

Avsetning ti l  bundne dri fts fond 1B fordelt -2 305 085    -410 000             -360 000             -2 232 745    

Bruk av bundnde dri fts fond 1B fordelt 4 630 028     1 524 000           1 524 000           2 754 785     

Netto bundne driftsfond 1B fordelt 2 324 943     1 114 000           1 164 000           522 040        

Renteinntekter art 1900 1B fordelt -                      -                      69                 

Renteutgi fter art 1500 1B fordelt -                -                      -                      -                

Netto renter 1B fordelt

Netto korreksjonspostar 1A og 1B -8 296 351    -8 838 000          -8 788 000          -11 682 539  

Sum 1 B 144 619 098 137 595 000       137 595 000       140 753 535 



INVESTERINGSREGNSKAP 

Økonomisk oversikt investering 

 

 

 

Regnskap Gjeldende Opprinnelig Regnskap

2019 Budsjett 2019 Budsjett 2019 2018

Inntekter:

Salg av driftsmidler og fast eiendom 3 826 044          6 606 000            -                        251 621               

Andre salgsinntekter 1 600                  -                        -                        13 893                 

Overføringer med krav til motytelse 400 000             3 155 000            16 655 000          393 794               

Kompensasjon for merverdiavgift 12 043 604       33 442 000          32 970 000          3 051 037           

Statlige overføringer -                      -                        -                        -                       

Andre overføringer 273 000             -                        -                        -                       

Renteinntekter og utbytte -                      -                        -                        -                       

Sum inntekter 16 544 248       43 203 000          49 625 000          3 710 345           

Utgifter:

Lønnsutgifter 191 610             -                        -                        317 937               

Sosiale utgifter -                      -                        -                        -                       

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 60 435 172       176 942 000       170 348 000       15 191 082         

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 3 000                  -                        -                        107 432               

Overføringer 12 043 604       33 362 000          32 970 000          3 051 037           

Renteutgifter og omkostninger 292 690             -                        -                        -                       

Fordelte utgifter -                      -                        -                        -                       

Sum utgifter 72 966 077       210 304 000       203 318 000       18 667 488         

Finanstransaksjoner:

Avdrag på lån 934 445             500 000               500 000               719 446               

Utlån 2 153 000          3 000 000            3 000 000            5 035 000           

Kjøp av aksjer og andeler 704 988             500 000               500 000               614 096               

Dekning av tidligere års udekket 3 138 750          3 139 000            -                        -                       

Avsatt til ubundne investeringsfond -                      -                        -                        -                       

Avsatt til bundne investeringsfond 1 516 000          -                        -                        1 000 000           

Sum finansieringstransaksjoner 8 447 183          7 139 000            4 000 000            7 368 542           

Finansieringsbehov 64 869 011       174 240 000       157 693 000       22 325 685         

Dekket slik:

Bruk av lån 50 993 685       162 315 000       146 193 000       16 853 393         

Salg av aksjer og andeler -                      -                        -                        -                       

Mottatte avdrag på utlån 2 366 666          500 000               500 000               1 567 322           

Overført fra driftsregnskapet -                      -                        -                        -                       

Bruk av tidligere års udisponert -                      -                        -                        -                       

Bruk av disposisjonsfond -                      -                        -                        -                       

Bruk av bundne driftsfond -                      -                        -                        -                       

Bruk av ubundne investeringsfond 11 424 881       11 425 000          11 000 000          614 096               

Bruk av bundne investeringsfond 83 779               -                        -                        152 124               

Sum finansiering 64 869 011       174 240 000       157 693 000       19 186 935         

Udekket/udisponert -                      -                        -                        -3 138 750          



Regnskapsskjema 2A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskap Gjeldende Opprinnelig Regnskap

2019 Budsjett 2019 Budsjett 2019 2018

Regnskapsskjema 2A - investering

Investeringer i anleggsmidler 72 966 077 210 304 000    203 318 000    18 667 488 

Utlån og forskutteringer 2 153 000    3 000 000         3 000 000         5 035 000    

Kjøp av aksjer og andeler 704 988       500 000            500 000            614 096       

Avdrag på lån 934 445       500 000            500 000            719 446       

Dekning av tidligere års udekket 3 138 750    3 139 000         -                     -                

Avsetninger 1 516 000    -                     -                     1 000 000    

Årets finansieringsbehov 81 413 259 217 443 000    207 318 000    26 036 030 

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler 50 993 685 162 315 000    146 193 000    16 853 393 

Inntekter fra salg av anleggsmidler 3 826 044    6 606 000         -                     251 621       

Tilskudd til investeringer 273 000       -                     -                     -                

Kompensasjon for merverdiavgift 12 043 604 33 442 000      32 970 000      3 051 037    

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 2 766 666    3 655 000         17 155 000      1 961 116    

Andre inntekter 1 600            -                     -                     13 893         

Sum ekstern finansiering 69 904 599 206 018 000    196 318 000    22 131 060 

Overført fra driftsregnskapet -                -                     -                     -                

Bruk av tidligere års udisponert -                -                     -                     -                

Bruk av avsetninger 11 508 660 11 425 000      11 000 000      766 220       

Sum finansiering 81 413 259 217 443 000    207 318 000    22 897 280 

Udekket/udisponert -                -                     -                     -3 138 750  



Regnskapsskjema 2B 

 

Regnskap Gjeldende Opprinnelig Regnskap

2019 Budsjett 2019 Budsjett 2019 2018

131 Digitalisering Arkiv -                500 000            -                     -                

150 IKT - maskiner og programvare 728 000       990 000            990 000            807 243       

151 Telefoni -                -                     -                     21 600         

196 Soknet - Otrøy kyrkje - nye innvendige vindu -                -                     1 000 000         -                

220 IKT Midsund skule 722 593       681 000            -                     642 513       

251 Tomt fotballhall 2 668 241    4 250 000         1 250 000         1 156 170    

254 Storsalen Midsund skule -                -                     -                     79 610         

371 Heimetenesta - tryghetsalarmer -                -                     -                     100 625       

415 Midsund sjukeheim - Møterom -                -                     -                     219 693       

416 Midsund sjukeheim - Palliasjon avd 348 139       374 000            -                     701 712       

423 Gjerdet barnehage - nybygg/nyanlegg 381 278       500 000            500 000            -                

424 Midsund sjukeheim - heis 1 014 258    1 000 000         700 000            -                

427 Salg prestebolig 84 000         

428 Aktivitetssenteret - Vågatun -                -                     -                     462 717       

430 Antonbua kontorbygg og næringspark 10 583 208 15 000 000      37 000 000      1 329 992    

431 Midsund skule - nybygg 42 212 369 130 000 000    109 000 000    3 906 283    

437 Oppgradering Midsund barnehage -                -                     -                     116 117       

440 Digitale kart -                100 000            100 000            120 268       

450 Brannvesenet  - Utstyr -                100 000            100 000            -                

460 Industriområde i Stormyra 8 872 119    12 800 000      -                     1 064 466    

461 Veglys 345 912       360 000            360 000            467 296       

471 Komm veg - opprusting rundt senteret 298 825       -                     -                     401 781       

474 Komm veg - Standardheving (Asfaltering) 1 221 910    1 200 000         520 000            362 130       

477 Sentrumsutvikling Midsund sentrum 1 020 252    500 000            500 000            -                

481 Gangveg Industrivegen -                -                     -                     137 895       

499 Utbetringstiltak div ( 418,419,475,483) -                -                     -                     304 500       

500 Komm vatn - Midsund Vassverk 19 450         300 000            300 000            -                

501 Rensehus Midsund vassverk 726 809       22 420 000      22 420 000      607 645       

502 Planverk Vatn -                220 000            220 000            -                

503 Samanbinding Midsund - Rakvåg -                3 500 000         3 500 000         -                

525 Komm avløp - Midsund avløp 19 450         -                     -                     131 033       

Bil VA 450 376       

850 Gangveg Fjøsbakken-Krafsebukta 168 896       6 873 000         6 873 000         150 466       

852 Gangveg Midsund Marina -                -                     -                     1 291 083    

854 Sandane - parkering -                -                     -                     865 188       

855 Tusenårsstaden 1 221 900    1 200 000         -                     2 081 799    

856 Tomtekjøp - Stormyra -                -                     -                     243 368       

857 Gangveg - Planlegging 47 844         487 000            487 000            -                

858 Gangveg Tunvegen-Bøenvegen -                800 000            800 000            -                

859 Gangveg Akslakleiva-Fjøsbakken -                -                     -                     39 525         

860 Kommunalt byggefelt -                -                     567 000            -                

861 Klausethjellen -                -                     -                     404 395       

862 Parkering Kløvstien 76 856         700 000            700 000            -                

863 Bakkeelva -                800 000            800 000            -                

864 Skarsvegen 183 768       3 649 000         3 649 000         -                

865 Vølenvegen -                -                     4 145 000         -                

866 Fjøsbakken-Hamna -                -                     6 837 000         -                

867 Straumsneshaugen -                1 000 000         -                     -                

Investeringer i Anleggsmidler til 2A 72 966 077 210 304 000    203 318 000    18 667 489 



BALANSEREGNSKAP 

 
                                                                                   Molde, 31.03.2020 

Arild Sjøvik                                  Arne Sverre Dahl 

rådgiver                                 kommunedirektør 

Regnskap 2019 Regnskap 2018

EIENDELER

Anleggsmidler 551 775 453       476 555 362       

Herav:

Faste eiendommer og anlegg 263 868 122       201 303 564       

Utstyr, maskiner og transportmidler 8 688 609            9 094 859            

Utlån 17 919 936          18 190 103          

Konserninterne langsiktige fordringer -                        -                        

Aksjer og andeler 10 977 383          10 278 395          

Pensjonsmidler 250 321 403       237 688 441       

Omløpsmidler 59 401 327          53 162 568          

Herav:

Kortsiktige fordringer 21 954 620          18 637 824          

Konserninterne kortsiktige fordringer -                        -                        

Premieavvik 14 814 053          11 103 571          

Aksjer og andeler -                        -                        

Sertifikater -                        -                        

Obligasjoner -                        -                        

Derivater -                        -                        

Kasse, postgiro, bankinnskudd 22 632 654          23 421 173          

SUM EIENDELER 611 176 779       529 717 930       

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital 46 267 727          42 191 334          

Herav:

Disposisjonsfond -                        193 266               

Bundne driftsfond 2 897 027            5 221 970            

Ubundne investeringsfond -                        11 424 881          

Bundne investeringsfond 5 778 647            4 346 426            

Regnskapsmessig mindreforbruk -                        -                        

Regnskapsmessig merforbruk -4 842 619          -                        

Udisponert i inv.regnskap -                        -                        

Udekket i inv.regnskap -                        -3 138 750          

Kapitalkonto 40 379 672          22 088 540          

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift 2 055 000            2 055 000            

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves -                        -                        

Langsiktig gjeld 525 151 501       457 516 229       

Herav:

Pensjonsforpliktelser 286 494 759       272 986 400       

Ihendehaverobligasjonslån -                        -                        

Sertifikatlån -                        -                        

Andre lån 238 656 742       184 529 829       

Konsernintern langsiktig gjeld -                        -                        

Kortsiktig gjeld 39 757 552          30 010 367          

Herav:

Kassekredittlån -                        -                        

Annen kortsiktig gjeld 39 757 552          30 010 367          

Derivater -                        -                        

Konsernintern kortsiktig gjeld -                        -                        

Premieavvik -                        -                        

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 611 176 779       529 717 930       

MEMORIAKONTI

Memoriakonto 13 789 721          3 045 710            

Herav:

Ubrukte lånemidler 13 752 025          3 045 710            

Ubrukte konserninterne lånemidler -                        -                        

Andre memoriakonti 37 696                  -                        

Motkonto til memoriakontiene -13 789 721        -3 045 710          



Noter 

 
Note 1 – Endring i arbeidskapital (FKR §5 nr. 1) 
 

 
 
 
Note 2 – Ytelser ledende personer  
 

 
 

Balanseregnskapet : 31.12.2019 01.01.2019 Endring

2.1   Omløpsmidler 59 401 327 53 162 568

2.3   Kortsiktig gjeld 39 757 552 30 010 367

Arbeidskapital 19 643 775 23 152 201 -3 508 426

Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp Sum

Anskaffelse av midler :

    Inntekter driftsregnskap 202 480 994

    Inntekter investeringsregnskap 16 544 248

    Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner 54 518 033

Sum anskaffelse av midler 273 543 275 273 543 275

Anvendelse av midler :

    Utgifter driftsregnskap 200 292 403

    Utgifter investeringsregnskap 72 673 387

    Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 14 792 226

Sum anvendelse av midler 287 758 016 287 758 016

Anskaffelse - anvendelse av midler -14 214 741

10 706 315

-3 508 426

Endring arbeidskapital i balansen -3 508 426

Differanse (forklares nedenfor) 0

Beløp Sum

0

0

0

0 0

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)

Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap

Forklaring til differanse i arb.kapital :

Ytelser til ledende personer

Lønn og 

annen 

godtgjørelse

Godtgjørelse 

for andre 

verv

Tilleggs-

godtgjørelse

Natural-

ytelser

Administrasjonssjef 1 068 413 -              -              -              

Ordfører 782 576 -              -              -              

Godtgjørelse til revisor

Kommunens revisor er Komrev 3 IKS. Samlede godtgjørelser til revisor utgjør kr 450.000,-. Av dette 

gjelder kr 413.000,- revisjon og kr 37.000,- rådgivning og andre tjenester. Revisjon omfatter 

regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og diverse attestasjonsoppdrag. 



Note 3 – Pensjoner 
 

 
 
 
 
 

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Premiefond

2019 2018

Innestående på premiefond 01.01.

Tilført premiefondet i løpet av året 1 946 523      3 056 882     

Bruk av premiefondet i løpet av året 1 946 523      3 056 882     

Innestående på premiefond 31.12. -               -              

Regnskapsføring av pensjon

KLP SPK

4,50 % 4,00 %

4,00 % 4,00 %

2,97 % 2,97 %

2,97 % 2,97 %

Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik 2019 2018

Årets pensjonsopptjening, nåverdi 12 462 328 12 405 524

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 10 958 728 10 412 684

 - Forventet avkastning på pensjonsmidlene -10 481 603 -10 006 206

Administrasjonskostnader 687 071 862 361

Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 13 626 524 13 674 363

Betalt premie i året 18 877 094 16 720 139

Årets premieavvik -5 250 570 -3 045 776

Arb.giveravg. Arb.giveravg.

Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12. 282 024 607 4 470 152 268 624 426 4 361 973

Pensjonsmidler pr. 31.12. 250 321 403 237 688 441

Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12. 31 703 204 4 470 152 30 935 985 4 361 973

Årets premieavvik 5 250 570 740 330 3 045 776 429 454

Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.) 9 731 432 1 372 132 8 246 116 1 162 702

Sum amortisert premieavvik dette året -1 998 614 -281 805 -1 560 460 -220 025

Akkumulert premieavvik pr. 31.12 12 983 388 1 830 658 9 731 432 1 372 132

Diskonteringsrente 

Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig 

premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier.

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden

Forventet avkastning pensjonsmidler 

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om at alle kjente 

utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (kl § 48 nr 2).

Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis 

anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer 

ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Pensjonsordningen  omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med 

samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV.

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige 

forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien 

som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt 

pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. 

Premieavviket tilbakeføres igjen neste år/med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for 

premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010.

Forventet årlig lønnsvekst 

Forventet årlig G- og pensjonsregulering  

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik 

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og 

akkumulert premieavvik

2019 2018



Note 4 – Anleggsmidler 
 

 
 
 

Note 5 Aksjer og andeler i varig eie  
 

 
 
 
Note 6 Salg av finansielle anleggsmidler 
 
Midsund kommune hadde ikke salg av finansielle anleggsmidler i 2019. 

EDB-utstyr, 

kontor-

maskiner

Anleggs-

maskiner 

mv.

Brannbiler, 

tekniske 

anlegg

Boliger, 

skoler, veier

Adm.bygg, 

sykehjem 

mv.

Tomte-

områder

Immaterielle 

eiendeler SUM

Inngåande balanse    4 418 210    2 946 948    1 729 701  149 343 026  39 132 485 12 828 054 -               210 398 424 

Årets tilgang    1 450 593               -                 -      58 528 728    1 362 397 11 540 360    72 882 078 

Årets avgang               -                 -                 -        2 804 564               -   -                  2 804 564 

Årets avskrivingar    1 214 851       546 436         95 556      4 693 133    1 369 233 -                  7 919 209 

Utgåande balanse    4 653 952    2 400 512    1 634 145  200 374 057  39 125 649  24 368 414                 -    272 556 729 

Økonomisk levetid 5 år 10 år 20 år 40 år 50 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Ingen avskr.

Hen-

visning Eierandel i

Eventuell 

markeds-

Balanseført 

verdi

Balanseført 

verdi

Selskapets navn balansen selskapet verdi 31.12.2019 31.12.2018

Midsund Boligselskap - stiftelse 22170005 100,00 % -kr            100 000kr       100 000kr       

Muritunet AS 22170012 15 000kr         15 000kr         

Midsund bustadstifting - stiftelse 22170013 66,00 % 98 000kr         98 000kr         

Møreaksen AS 22170014 27,62 % 1 435 000kr    1 435 000kr    

Nordøyvegen AS 22170015 10 000kr         10 000kr         

Tresfjordbrua AS 22170016 10 000kr         10 000kr         

KLP egenkapitalinnskudd 22170018 5 854 054kr    5 292 826kr    

Kontrollutvalgssekretæriat IKS 22170019 7,69 % 19 230kr         19 230kr         

Lyngja Borettslag 22170021 274 379kr       274 379kr       

Søre Midøy Vassverk AL 22170101 3 000kr          3 000kr          

Sør-Heggdal Vassverk AL 22170102 30 000kr         30 000kr         

Romsdal Processing AS 22170103 1 000 000kr    1 000 000kr    

GassRor IKS 22170104 200 000kr       200 000kr       

Molde Lufthavnutvikling AS 22170105 120 000kr       120 000kr       

Samspleis AS 22170108 30 000kr         30 000kr         

Sund Bredbånd AS 22170109

Astero AS 22170110 19 500kr         19 500kr         

Destinasjon Molde og Romsdal AS 22170111 50 000kr         50 000kr         

Komvekst AS 22170112 25 500kr         25 500kr         

Kystlab AS 22170113 39 960kr         39 960kr         

Kjerringssundet AS 22170114 1 500 000kr    1 500 000kr    

Møre og Romsdal revisjon SA sus 22170115 63 000kr         

Nordmøre og Romsdal brann og redning 22170116 80 760kr         

Molde og omegn krisesenter IKS 2,80 %

IKA IKS 1,20 %

Molde og Romsdal Havn IKS 12,00 %

RIR IKS 4,00 %

IUA IKS

Tøndergård skole IKS 6,25 %

Sum -kr            10 977 383kr  10 272 395kr  



Note 7 – Langsiktig gjeld 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fordeling av langsiktig gjeld: 31.12.2019 31.12.2018

Lån til selvkostområdene i kommunen 

    Vann - og avløpssektoren 17 972 490       17 870 833   

    Andre selvkostområder -                  -              

Lån finansiert gjennom kompensasjonsordninger 17 481 054       20 502 414   

Lån til kirkelige formål 5 125 400        5 125 400     

Startlån og formidlingslån 21 179 980       19 139 425   

Andre utlån -                  -              

Ubrukte lånemidler 13 668 246       3 045 710     

Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder 163 229 572     118 846 047 

Finansielle leieavtaler -                  -              

Sum bokført langsiktig gjeld 238 656 742     184 529 829 

Langsiktig gjeld i særregnskap

                    -                   -   

Sum bokført langsiktig gjeld i særregnskap                     -                   -   

Kommunens samlede eksterne lånegjeld      238 656 742  184 529 829 

Langs.gjeld Gj.sn.

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser 31.12.2019 rente

Lån med fast rente :

Lån med flytande rente:  kr 238 656 742 2,48 %

Fordeling av langsiktig gjeld 31.12.2019 31.12.2018 Neste år avdrag Gj.sni tt løpetid

Gjeldsbrevlån/banklån 217 210 297 164 994 253 6 800 000        36,0                 

Obligasjonslån -                  -                 

Sertifikatlån -                  -                 

Husbanklån 21 446 445    19 535 576   450 000           35,0                 

Finansielle leieavtaler -                  

Sum bokført gjeld 238 656 742 184 529 829 7 250 000        35,4                 



Note 8 – Avdrag 
 

 
 
 
 
 
 

 
Note 9 – Garantiansvar 
 
Midsund kommune har stilt garanti for lån nr. 20140775 i Kommunalbanken AS for org.nr 
958651619 Midsund Boligselskap. Restgjeld pr. 31.12.2019 kr. 5.611.480,-. Garantiansvaret 
reduseres i takt med nedbetaling av hovedstol. Lånet løper til 30.06.2033..  

 
Note 10 – Andre vesentlige forpliktelser 
 
Midsund kommune har driftsavtaler med kommuneleger og fysioterapeut. Vi har 
leasingavtaler på to biler med treårige avtaler i hjemmetjenesten og vi har avtaler på 
kopi/print som går ut i April 2020. 

 
 
 
Note 11 – Finansielle eiendeler og forpliktelser  
 
Midsund kommune har ingen finansielle eiendeler eller forpliktelser som er vurdert til virkelig 
verdi pr 31.12.2019. 

 
 

Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler

Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag 2019 2018

Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet 6 638 642      6 037 836      

Bergnet minimumsavdrag 6 638 642      6 037 836      

Avvik -               -               

Eit positivt avvik betyr at kommunen betaler meir i avdrag enn det som antas å vere kapitalslitet på

Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer

2019 2018

Mottatte avdrag på startlån/utlån forskottering 2 366 666      1 567 322      

Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet 934 445        719 446        

Avsetning til/bruk av avdragsfond 1 432 221      847 876        

Saldo avdragsfond 31.12. 5 778 647      4 346 426      

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) § 50 nr. 7, ved å bruke alternativ 1 

Avdragene beregnes som sum langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf. koml § 50 nr. 1 og 2) mulitplisert 

med årets avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer 

avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler. 

Mottatte avdrag på videreutlån og forskotteringer skal uavkortet benyttes til nedbetaling av kommunens innlån. 

Eventuelle mottatte avdrag som ikke er benyttet til nedbetaling av gjeld avsettes til avdragsfond (bundet 

investeringsfond) Jf. også KRS nr. 3 Lån, opptak, avdrag og refinansiering punkt 3.4 nr. 2.

anleggsmidlene (avskrivingene). 



Note 12 – Fond 
 
 

 

 
 
 

Beholdning 

01.01. Avsetninger

Bruk av fond i 

driftsregnskapet

Bruk av fond i 

inv.regnskapet

Beholdning 

31.12.

Disposisjonsfond 193 266kr           -kr                      193 266kr           -kr                      -kr                      

Bundne driftsfond 5 221 970kr         2 305 085kr         4 630 028kr         -kr                      2 897 027kr         

Ubundne investeringsfond 11 424 881kr       -kr                      11 424 881kr       -kr                      

Bundne investeringsfond 4 346 426kr         1 516 000kr         83 779kr             152 124kr           5 778 647kr         

Samlede avsetninger og bruk av avsetninger 21 186 544kr       3 821 085kr         4 907 073kr         11 577 005kr       8 675 674kr         

Bruk av og avsetning til fond i driftsregnskapet

Beholdning 

01.01. Avsetninger Bruk av fond

Beholdning 

31.12.

Disposisjonsfond

Disposisjonsfond 193 266kr           -kr                      193 266kr           -kr                      

Opprinnelig budsjett -k r                     656 000kr           

Justert budsjett -k r                     656 000kr           

Bundne driftsfond

Bundne driftsfond 5 221 970kr         2 305 085kr         4 630 028kr         2 897 027kr         

Opprinnelig budsjett 360 000kr           1 524 000kr        

Justert budsjett 410 000kr           1 524 000kr        

Kommunalt næringsfond 616 055kr           150 128kr           766 183kr           -                     

Rådmann - utsmykkingsfond 3 130kr               -kr                      3 130kr               -                     

Kulturminneplan -kr                      100 000kr           -kr                      100 000,00          

Barnehage - kompetansemidler 196 458kr           196 458kr           -                     

Grunnskole- kultursekk 16 378kr             38 886kr             55 264                

Grunnskole-videreutdanning 271 343kr           399 900kr           407 540kr           263 703              

Erasmus+ 45 737kr             45 737kr             -                     

Midsund skule - Internasjonalt samarbeid 235 263kr           263 272kr           336 965kr           161 570              

Raknes skule - div. fondsmidler 7 818kr               -kr                      7 818kr               -                     

Barnefattigdom 22 591kr             50 000kr             72 591kr             -                     

Språkkommune 278 091kr           278 091kr           -                     

Kulturskulen 40 000kr             -kr                      40 000kr             -                     

Matpenger Gjerdet barnehage 50 000kr             37 000kr             50 000kr             37 000                

-                     

Helse og omsorg - kompetansemidler 25 935kr             215 000kr           240 935kr           -                     

Den kulturelle spaserstokk 28 608kr             15 000kr             13 608                

Styrking/kvalitet Ammeveiledning 8 613kr               455 500kr           203 811kr           260 302              

Psykiatrimidler 1 005kr               1 005kr               -                     

Psykisk helse - prosjekt RUS Dugnad 57 000kr             57 000kr             -                     

Pårørendeskolen 14 023kr             14 023kr             -                     

Småjobbsentralen 18 107kr             287kr                  17 820                

NAV kvalifiseringsstønad 7 973kr               7 973                  

Husbanken tilskudd etablering 55 000kr             150 000kr           51 000kr             154 000              

Husbanken tislkudd tilpassing 100 073kr           50 000kr             150 073              

Husbanken tapsfond 79 000kr             79 000                

Midsund sjukeheim - velferdstiltak 8 486kr               12 510kr             17 996kr             3 000                  

Midsund sjukeheim gavefond 33 250kr             20 241kr             7 317kr               46 174                

Midsund sjukeheim - gavefond minibuss 5 000kr               -kr                      5 000kr               -                     

Heimetenesta gavefond 1 761kr               2 420kr               2 481kr               1 700                  

Heimetenesta prosjekt rus 4 500kr               4 500                  

Landbruk -kr                      150 000kr           150 000              

Vatn 1 842 851kr         27 641kr             1 282 166kr         588 326              

Avløp 371 736kr           79 308kr             451 044              

Renovasjon 168 518kr           96 363kr             264 881              

Slamtømming 505 067kr           6 917kr               424 895kr           87 089,00           

Feiing 102 599kr           102 599kr           -                     

Sum bundne driftsfond regnskapssk jema 5 221 970kr        2 305 086kr        4 630 028kr        2 897 027kr        

Bundne investeringsfond

Husbanken avdragsfond 2 788 210kr         -kr                      83 779kr             2 704 431kr         

Avdragsfond andre lån 1 558 216kr         1 516 000kr         -kr                      3 074 216kr         

Sum 4 346 426kr        1 516 000kr        83 779kr             5 778 647kr        



Note 13 – Strykninger 
 
        Ingen strykninger i 2019 

 
Note 14 – Endring i regnskapsprinsipp og regnskapsmessig meirforbruk 

 
       Midsund kommune hadde regnskapsmessig merforbruk med kr. 4.842.619,36

        i 2019. Kommunen har ikke disposisjonsfond pr 31.12.2019.  
        

Note 15 – Kapitalkonto 
 

 
 
Note 16 – Investeringsoversikt 
 

 

Saldo kapitalkonto 1.1.2019 22 088 540

Økning av kapita lkonto (kreditposte r):

Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 72 882 078

Reversert nedskrivning eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 0

Kjøp av aksjer/andeler 143 760

Reversert nedskrivning aksjer/andeler 0

Utlån - sosiale utlån 11 000

Utlån - andre utlån 2 153 000

Avdrag på eksterne lån 7 573 087

Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon)

Endring pensjonsmidler SPK 904 370

Endring pensjonsmidler KLP 11 728 592

Endring pensjonsmidler andre selskap

Reversert oppskrivning utenlandslån

Aktivert egenkapitalinnskudd KLP 561 228

Reduksjon av kapita lkonto (debe tposte r):

Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 2 804 564

Avskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 7 919 209

Nedskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 0

Salg aksjer/andeler 0

Nedskrivning aksjer/andeler 6 000

Avdrag på utlån - sosiale utlån 58 501

Avdrag på utlån - andre utlån 2 366 666

Avskrivning på utlån - sosiale utlån 0

Avskrivning på utlån - andre utlån 9 000

Bruk  av lånemidler 50 993 685

Endring pensjonsforpliktelser (økning) 13 508 359

Endring pensjonsmidler SPK  

Endring pensjonsmidler KLP  

Endring pensjonsmidler andre selskap  

Urealisert kurstap (oppskrivning) utenlandslån

 

Saldo kapitalkonto 31.12.2019 40 379 672

UT ENOM UT SKRIFT SOMRÅDET :

Avstemming/diffe ranse 0,00

Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Total Total 

2019 2019 2018 2018 2017 2017 Regnskap Budsjett

Tomteområde idrett og friluftsliv Stormyra 2 668 241     4 250 000       1 156 170     1 200 000     106 400        560 000        3 930 811     6 010 000     

Antonbua kontorbygg og næringspark 10 583 208   12 500 000     1 299 198     2 000 000     5 002 671     6 000 000     16 885 077   20 500 000   

Midsund skule - nybygg 42 212 369   130 000 000   3 906 283     2 000 000     50 687           300 000        46 169 339   132 300 000 

Industriområde i Stormyra 8 872 119     12 800 000     1 064 466     -                 -                 9 936 585     12 800 000   

64 335 937   159 550 000   7 426 117     5 200 000     5 159 758     6 860 000     76 921 812   171 610 000 



Note 17 – Selvkostområder 
 

 
 
Årets dekningsgrad før eventuell avsetning/bruk av dekningsgradsfond. Dekningsgradsfondene er 
bundne driftsfond. Disse kan kun brukes til dekning av framtidige driftsutgifter.  

 
 
Note 18 -  Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter          
balansedagen 
 
Utbruddet av Koronaviruset går under begrepet hendelser etter balansedagen.   
Utover det er det ingen kjente usikre forpliktelser, betingede eiendeler eller hendelser etter 
balansedagen per 31.12.2019.  
 

Note 19 – Vesentlig poster og transaksjoner 
 
Midsund kommune har en fordring mot staten på kr. 5.632.000,- vedr ressurskrevende 
brukere. Tilskuddsordningen er basert på et prinsipp der kommunen skal inntektsføre et 
anslag for refusjonsinntekt i samme år som inntekten påløper. Hvis kommunen i 
utbetalingsåret mottar mer eller mindre enn det som ble inntektsført i utgiftsåret skal 
nettoprovenyet føres mot inntektsposten i driftsregnskapet i utbetalingsåret. 

 
Note 20 -  Virkningen av endring av regnskapsprinsipp, regnskapsestimater og 
korrigering av tidligere års feil 
 
Midsund kommune har i 2019 endret regnskapsprinsipp vedr behandling av variabel 
lønn for desember. Totalt er det utgiftsført kr. 1.440.000,- i regnskapet for å ivareta 
endringer i periodiseringsprinsipp. 
 
 
 

Resultat 2019 Balansen 2019

Inntekter Kostnader Over(+)/ 

underskudd 

(-)

Årets 

deknings-

grad i % 1)

Vedtatt 

deknings-

grad i %

Avsetn(+)/ 

bruk av (-) 

deknings-

gradsfond

Deknings-

gradsfond/ 

fremførbart 

underskudd 

pr. 31.12 2)

Renovasjon 2 648 819 2 557 383 91 436 103,6 % 100,0 % 91 436 264 881

Slam 291 803 716 514 -424 711 40,7 % 100,0 % -424 711 87 089

Vann 1 415 091 2 697 198 -1 282 107 52,5 % 100,0 % -1 282 107 588 326

Avløp 2 042 745 1 972 772 69 973 103,5 % 100,0 % 69 973 451 044

Feiing 285 621 426 654 -141 033 66,9 % 100,0 % -141 033 -37 696

Resultat 2018 Balansen 2018

Inntekter Kostnader Over(+)/ 

underskudd 

(-)

Årets 

deknings-

grad i % 1)

Vedtatt 

deknings-

grad i %

Avsetn(+)/ 

bruk av (-) 

deknings-

gradsfond

Deknings-

gradsfond/ 

fremførbart 

underskudd 

pr. 31.12 2)

Renovasjon 2 317 739 2 364 723 -46 984 98,0 % 100,0 % 46 984 168 518

Slam 396 006 678 656 -282 650 58,4 % 100,0 % -279 480 505 067

Vann 2 569 870 2 326 808 243 062 110,4 % 100,0 % 243 062 1 842 851

Avløp 1 308 646 1 855 574 -546 928 70,5 % 100,0 % -546 928 371 736

Feiing 350 078 361 627 -11 549 96,8 % 100,0 % -11 549 102 599



Note 21 – Etablering/avvikling av KF 
 
Det er ikke etablert eller avviklet Kommunale foretak i 2019. 
 

Note 22 – Interkommunale samarbeid etter §27 

 

 
 
 
Note 23 – Samlet ekstern gjeldsforpliktelse 
 
Kommunen er ansvarlig for gjeld i kommunale foretak og en andel av gjeld i interkommunale 
samarbeid. I tillegg til den gjeldsforpliktelse som følger av kommuneregnskapet, jf. Note 7, 
har kommunen ansvar for følgende gjeldsforpliktelser: 
 
Foretak/samarbeid:    31.12.2018 
 
RIR IKS (3,99%)    kr. 3.514.270,- 
Molde og Romsdal Havn IKS (12%)  kr. 7.694.640,- 
Regnskapstallene for selskapene for 2019 er ikke kjent pr. 15.feb 2020. 
 

 

Note 24 – Fordring og gjeld til sammenslåingskommuner 

Fordring: 

  Molde kommune kr. 693.000,- 

  Nesset kommune kr.            0,- 

  Sum Fordring:  kr. 693.000,- 

Gjeld: 

  Molde kommune  (kr 586.000,-) 

  Nesset kommune   kr.            0,- 

 Sum Gjeld:   (kr 586.000,-) 

  

 

 

 

Legevakt 

samarbeid

977 424kr       

1 629 040kr    

651 616kr       

3 258 080kr    

-kr                 

3 258 080kr    

-kr                 

Overføring fra Sandøy kommune 

Resultat av overføringer

Samarbeidets egne inntekter

Samarbeidets driftsutgifter

Resultat av virksomheten

Overføring fra Aukra kommune 

Interkommunalt tiltak jf. koml § 27

Overføring fra Midsund kommune (kontorkommunen)



Vedlegg 1 - Selskap og samarbeid der Midsund 

kommune er med  

 

Samarbeid/selskap Kommentar 

GassROR IKS 
Næring/tiltak 

IKA Møre og Romsdal IKS 
Arkiv  

Møre og Romsdal Revisjon SA  
Revisjon 

Møreaksen AS Vegprosjekt 

Nordøyveien AS Vegprosjekt 

ROR IKT etablert per 1. januar 2014* Selskapet er 

organisert som ein kombinasjon mellom 

Kommuneloven §27 og § 28 

IKT 

Skatt og skatteoppkreving 
Molde kommune 

Stiftelsen Midsund Boligselskap Boligformål 

Stiftelsen Midsund Bustadstifting Boliformål 

Søre Sunnmøre kontrollutvalgssekretariat IKS 
Kontrollutvalg 

Molde kommune 
Regnskapskontroll  
 

ACT-Team 
Romsdalskommunen og Helse Møre og 
Romsdal 

Barnevern Molde, Midsund, Eide og Aukra 

Barnevern - ROR (fag) Barnevern 

Bokollektiv Molde 
Butenesta - samarbeid med Gjemnes og 
Nesset 

Legeskyssbåt - Legevaktsamarbeid Kjøp av tenester fra Aukra og Sandøy 

Legevakt  
Legevaktsamarbeid.  Midsund er 
kontorkommune 

Molde og omegn krisesenter IKS 
Krisesenter  (Midsund fører regnskap) 

Møre og Romsdal 110-sentral  

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Hele M&R 

Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal  

Kulturskulesamarbeid Romsdalskommunane 

Romsdalsmuseet Romsdalskommunane 

Romsdalsorkesteret Romsdalskommunane 

Kunnskapsnett Romsdal 
ROR PPT 
Kompgr barnehage 
Kompgr skole 

PPT  
Molde, Aukra og Midsund  
Midsund selger logopedtjenester til andre 

Syn- og audiotenester Hele M&R 

Tøndergård skule IKS 
Spesialskular 

Nordmøre og Romsdal Brann og redning IKS Molde, Aukra,  



Samarbeid/selskap Kommentar 

Interkommunalt samarbeid sjø Molde, Vestnes, Nesset og Rauma 

Kystlab AS  

Molde og Romsdal Havn IKS 
Havner 

RIUA-Romsdal 
Oljevern for Romsdal. Administreres av 

Havnevesen og Molde Brannvesen 

Romsdalskart  

Samspleis AS 

Skal representere en samlet region når det 

ble jobbet for realiseringen av de ulike 

vegprosjektene på Nordmøre og i Romsdal.  

Alle kommunar i Romsdal 

Tilsyn byggesak Romsdalskommunar 

Driftsassistanse vann og avløp I lag med alle 36 kommuner i fylket 

RIR IKS Renovasjon og slam 

ROR Innkjøp etablert med oppstart 1. januar 2016 

Selskapet er organisert som ein kombinasjon 

mellom Kommuneloven §27 og § 28 

Innkjøp 

 

 







 

 

 

MOLDE KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  

Arkiv:  

Saksbehandler:  

Dato:  

2020-1506/02 

210 & 13 

Jane Anita Aspen 

17.4.2020 

 

Saksframlegg 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 17/20 Kontrollutvalget 24.4.2020 
 

 

MOLDE EIENDOM KF. ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2019 

 

Sekretariatets forslag til uttalelse 

 

Kontrollutvalget har i møte 24.4.2020, sak 17/20, behandlet Molde Eiendom KF sitt 

årsregnskap for 2019. 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært Årsrapport 2019 inkludert regnskap og årsberetning, 

samt revisors beretning. 

 

Årsregnskapet er avlagt fra daglig leder innen fristen 15.2. Styret behandlet årsrapport 2019 i 

møte 23.4.2020. Årsberetning er derfor ikke avlagt innen fristen 31.3.     

 

Molde Eiendom KF har i 2019 et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1 029 513. Netto 

driftsresultat kr 56 194,-. 

 

Det vises i årsrapporten til at en på grunn av kapasitetsproblemer i prosjektavdelingen ikke 

har hatt mulighet til å fullføre alle investeringsprosjekt. Det er benyttet kr 91,8 mill. mindre 

enn budsjettert. Dette forklares med at de store utgiftene i prosjektene først kommer når selve 

entreprisen startes opp. Budsjetteringen fremstår derfor som urealistisk. Dersom utviklingen i 

løpet av året tilsier vesentlige avvik, skal det dessuten foreslås endring i årsbudsjettet. 

 

Ett av punktene som årsberetningen etter kommunelovens krav skal omtale, er tiltak som er 

iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sike en høy etisk standard. Årsberetningen 

har en kort beskrivelse av dette. Kontrollutvalget vil understreke at årsberetnings omtale av 

etikk er viktig i et foretak med så stor omsetning som Molde Eiendom KF, og med iboende 

risikoer for brudd på etiske standarder.   

 

Etter utvalgets gjennomgang av årsberetning og regnskap, samt revisors beretning, mener 

kontrollutvalget at årsregnskap og beretning, med de bemerkninger som fremkommer i 

uttalelsen, gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Molde Eiendom KF sin virksomhet og 

foretaket sin økonomiske stilling pr. 31.12.2019. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsberetning for 

Molde Eiendom KF 2019, slik det er avlagt av styret 23.4.2020. 

Saksopplysninger 

 

Med hjemmel i kommuneloven § 23-2 1. ledd bokstav a), skal kontrollutvalget påse at 

kommunens årsregnskap blir revidert på en trygg måte. 

 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon  



Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 

a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte 

b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og 

avtaler med revisor 

c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3. 

Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og 

årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. 

Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 24-7 til § 

24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollutvalget 

rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget. 

Kommuneloven § 14-7 krav til Årsberetning. Årsberetningen skal legges frem senes 31. mars. 

Kommunale foretak skal også følge kommuneloven §14-7 om årsberetning.  

 

Årsregnskapet for 2019 skal avlegges og vedtas i 2020 i samsvar med forskrift 24. august 

2006 nr. 1033 om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og 

fylkeskommunale foretak. 

 

Årsregnskapet skal være avlagt innen 15.februar i året etter regnskapsåret er slutt.  

Årsberetningen skal legges frem uten ugrunnet opphold og senest innen 31.mars året etter det 

året beretningen gjelder for.  Årsberetningen skal sendes til kontrollutvalget før 

kontrollutvalget kommer med uttale til årsregnskapet.  

 

Årsregnskapet er avlagt fra daglig leder innen fristen 15.2. Styret behandlet årsrapport 2019 i 

møte 23.4.2020. Årsberetning er derfor ikke avlagt fristen 31.3. Årsaken skal være at styret 

ikke var vedtaksdyktig i møte 12.3.2020, når årsberetningen egentlig skulle behandles  

 

Kommuneloven §§ 24-5, 24-6 og 24-7 omhandler revisjonen sitt innhold ved 

regnskapsrevisjon.  § 24-8 sier at regnskapsrevisor skal legge frem en revisjonsberetning til 

kommunestyret senest 15. april. Det skal sendes kopi til kontrollutvalget, formannskapet og til 

kommunedirektøren.   

 

Som følge av Koronapandemien er det vedtatt lov om midlertidige unntak fra bl.a. annet 

kommunelov og IKS lov.  

I denne loven er frist for revisor til å legge frem revisjonsberetning utsatt til 15. juni. Frist for 

å behandle årsregnskap og årsberetning er utsatt til 15. september.  

 

Vedlagt følger: 

▪ Molde Eiendom KF - Årsrapport 2019  

▪ Uavhengig revisors beretning – uttalelse om revisjon av årsregnskapet (ettersendes)  

 

VURDERING 

 

Grunnlaget for behandlingen av saken er Årsrapport 2019 inkludert årsregnskap og 

årsberetning, samt revisors beretning. 

Styret for Molde Eiendom KF skal behandlet og godkjenne foretakets årsrapport og regnskap 

for 2019 i møte 23.4.2020.  

 

Molde Eiendom KF sitt regnskap for 2019 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 

1 029 513. Netto driftsresultat kr 56 194,-. 

 

Det vises i årsrapporten til at en på grunn av kapasitetsproblemer i prosjektavdelingen ikke 

har hatt mulighet til å fullføre alle investeringsprosjekt. Det er benyttet kr 91,8 mill. mindre 

enn budsjettert. Dette forklares med at de store utgiftene i prosjektene først kommer når selve 



entreprisen startes opp. Budsjetteringen fremstår derfor som urealistisk. Dersom utviklingen i 

løpet av året tilsier vesentlige avvik, skal det dessuten foreslås endring i årsbudsjettet. 

 

Nytt i år er at kontrollutvalget skal utale seg også om årsberetningen, i tillegg til 

årsregnskapet. Kontrollutvalget må da undersøke om årsberetningen inneholder de kravene 

som kommuneloven setter i § 14-7.  

 

Avdelingsleder for Eiendomsforvaltning har vært konstituert som daglig leder i Molde 

Eiendom KF fra medio 2019, i tillegg til å være avdelingsleder for Eiendomsforvaltning.  

 

Sekretariatet vurdere at årsberetningen tilstrekkelig redegjør for forhold som er viktige for å 

bedømme den økonomiske utviklingen, og om den økonomiske handleevnen over tid. 

Årsrapporten redegjør for vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og 

regnskapet, og vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bevilgningen. 

Årsberetningen beskriver godt måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av 

vesentlig betydning for kommunen eller innbyggerne. 

 

Årsberetningen beskriver kort tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å 

sikre høy etisk standard. Årsberetnings omtale av etikk er viktig i et foretak med så stor 

omsetning som Molde Eiendom KF, og med iboende risikoer for brudd på etiske standarder.  

Den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling beskrives. Til en viss grad beskrives 

også likestillingsarbeid som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme 

likestillings- og diskrimineringslovens formål om likestilling uavhengig av kjønn, etnisitet, 

religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.  

 

Revisjonen kan ikke ferdigstille sin revisjonsberetning før styret har behandlet årsberetningen. 

Dette skal etter planen gjøres i styremøte 23.4.2020. Utvalget vil da få ettersendt 

revisjonsberetningen. Under forutsetning av at revisjonen avlegger en beretning i tråd med 

utkast som sekretariatet har fått seg forelagt, og at styret godkjenner regnskap og årsberetning, 

anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget kommer med en uttalelse der det anbefales at 

kommunestyret godkjenner Molde Eiendom KFs årsregnskap og årsberetning, som det 

fremkommer i Årsrapport 2019 – Molde Eiendom KF.  

 

 

Jane Anita Aspen 

daglig leder 
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1. Daglig leders kommentar 

 

2019 har vært et spennende og travelt år for Molde eiendom KF.  

Året startet med å videreføre omorganiseringen som ble innført i 2018. Molde eiendom KF består nå 

av avdeling for Eiendomsforvaltning og avdeling for Eiendomsdrift med 5 faggrupper: elektro, 

inneklima, sikkerhet, bygg og renhold.  

Administrasjonen har i hele 2019 brukt tid på justering av omorganiseringen, innføring av nytt 

FDVUR system og ikke minst forberedelser til kommunesammenslåingen. I den forbindelse var 

hovedmålet å bli kjent med, og inkludere våre nye medarbeidere. Vi har hatt felles møter i Nesset og 

Midsund, med faglig og sosialt innhold med både god mat og klatring. Det har vært flere møter med 

administrasjonene i de tre kommune for å kartlegge og få oversikt over oppgaver, eiendommer og 

prosjekter i nye Molde kommune. Mye godt arbeid har gjort at overgangen til ny kommune gikk bra, 

selv om vi forventer at det vil dukke opp uforutsette oppgaver etter hvert. Harmonisering må 

nødvendigvis ta tid for å sikre at arbeidet som blir utført er hensiktsmessig og av god kvalitet. 

I medio 2019 ble daglig leder langtidssykemeldt, og avdelingsleder for Eiendomsforvaltning ble 

konstituert som daglig leder i tillegg til å være avdelingsleder for Eiendomsforvaltning. For å få dette 

til å fungere måtte flere av oppgavene fordeles på avdelingsleder for Eiendomsdrift og flere andre 

medarbeidere. Presset har til tider vært stort, og det må fremheves at alle våre medarbeidere har stått 

på, vist forståelse og bidratt til at vi har levert tjenester i tråd med foretakets mandat.  

 

 

  



2. Styrets beretning 
 

Foretaket 
Molde eiendom KF er Molde kommunes eiendomsforetak med følgende ansvar: 

Formål og oppgaver 

a) Molde eiendom KF - Utleieboliger - har som formål å leie ut boliger til prioriterte grupper, dvs. 

vanskeligstilte, ressurssvake, eldre, psykisk utviklingshemmede, ungdom i etableringsfasen m.m. 

Foretaket skal være kommunens redskap til å gjennomføre politisk vedtatte boligsosiale tiltak slik at 

kommunen oppfyller sin plikt til å skaffe boliger til prioriterte grupper av vanskeligstilte boligsøkere. 

Foretaket skal drive utleie iht. vedtatte tildelingsprosedyrer og rollefordeling mellom Molde 

kommune og foretaket. 

Foretaket skal fremskaffe, ved å leie, bygge eller kjøpe, tilstrekkelige og hensiktsmessige boliger iht. 

behovet som kommunen og leiemarkedet etterspør. 

Foretaket skal sørge for forsvarlig eierskap, forvaltning, drift og vedlikehold av foretakets 

eiendommer. 

Foretaket skal sørge for at verdiene knyttet til foretakets eiendommer utvikles forsvarlig.  

 

b) Molde eiendom KF – Formålsbygg - skal eie, forvalte, drive og utvikle kommunens formålsbygg 

med tilhørende tomter, inkludert ansvar for leide formålsbygg. 

Foretaket skal ivareta kommunens byggherrefunksjon. 

Foretaket kan gis ansvar for andre kommunale eiendommer som det er naturlig å legge i foretaket. 

Foretaket skal tilby lokaler og tjenester iht. kommunens bestillinger. Leieavtaler skal i slike forhold 

være den vanlige bindingsformen mellom kommunen og foretaket. 

Foretaket kan tillegges andre oppgaver etter vedtak i kommunestyret. 

*** 

Foretaket forvalter samlet mer enn 180 000 kvm bygg, og utfører drift og vedlikehold på de fleste 

bygningene i kommunens eie. Foretaket har i tillegg ansvaret for kommunens bygge- og 

renoveringsprosjekt. Molde eiendom KF utfører også prosjekt- og byggeledelse i tillegg til sitt 

byggherreansvar. 

 

Visjon:  

«Molde eiendom KF gir gode opplevelser i gode rom»



Styret 

Styret består av 4 politisk utvalgte medlemmer med personlige varamedlemmer og ett medlem med 

varamedlem som er valgt av og blant foretakets ansatte. 

Styret har følgende sammensetning: 

Leder:   Thorbjørn Myhre (AP) 

Nestleder:  Frøydis Austigard (V) 

Styremedlemmer:  Terje Tovan  

Janne Huse (H) gikk ut i 2019. Britt Janne Tennøy møter fast i styret.    

Anita Dalsbø Gulla (ansattes representant) 

                  Varamedlemmer:  

1. Hege Merethe Gagnat (AP) 

2. Hallgeir Ringstad (KRF) 

3. Britt Janne Tennøy (H)  

4. Are Krohn Venås (FRP)  

 

Styrets oppgaver og myndighet 

• Styrets kompetanse reguleres gjennom kommuneloven kapittel 11 og de føringer som 

foretakets vedtekter og kommunestyret har angitt. Kort gjengitt slik: 

• Foretaket ledes av styret, som har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder 

foretaket og dets virksomhet. Styret påser at virksomheten drives i samsvar med foretakets 

formål, vedtekter, kommunens økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak eller 

retningslinjer fastsatt av kommunestyret. 

• Styrets myndighet omfatter også myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe 

avgjørelser i personalsaker.  

• Styret fører tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. 

Styrebehandling 

Det ble avholdt til sammen 8 ordinære styremøter og behandlet 70 saker i 2019. I tillegg ble det 

avholdt en rekke arbeidsmøter i forbindelse med arbeidet med forberedelser til ny organisering av 

foretaket og arbeid med overordnet strategidokument for Molde eiendom KF.  

Av aktuelle vedtaks- og drøftingssaker kan nevnes: 

• Budsjett, perioderegnskap (tertial), regnskapsprognoser og årsregnskap for foretaket 

• Innspill til investeringsbudsjettet  

• Oppfølging av større vedtatte investeringsprosjekt  

• Leie til eie 

• Gjengs leie 

• Salg av bygninger  

• Mindre byggeprosjekt  

• Ansatte/sykefravær/ansettelsesforhold/bemanning 

• Organisering av Molde eiendom KF 



Informasjon utad 

Med jevne mellomrom blir foretaket kontaktet av pressen som ønsker informasjon om prosjekter, 

bygninger eller hendelser hvor foretaket er involvert. I Molde eiendom KF er det kun daglig leder og 

styreleder som uttaler seg til pressen, med mindre noe annet er avklart med dagligleder eller 

styreleder.  

Foretaket uttaler seg ikke utad på vegne av Molde kommune, men kun for foretaket selv, med mindre 

slik fullmakt er delegert. All ekstern informasjonsaktivitet koordineres med informasjonsavdelingen i 

Molde kommune. 

 

Administrasjonen i 2019 

I 2019 har Molde eiendom KF vært organisert med to avdelinger, avdeling for Eiendomsdrift og 

avdeling for Eiendomsforvaltning, under daglig leder. I tillegg til kontorleder, denne stillingen har 

vært vakant i hele perioden.  

Foretaket kjøpte i tillegg tjenester fra Molde kommune og interkommunale foretak innenfor områder 

som økonomi/regnskap, personal/lønn, arkiv, IKT o.a. 

 

Daglig leder 

Mona Helen Sørensen 

Kontorleder 

Hege Frisvold (vakant)  

Avdeling for Eiendomsforvaltning 

Avdelingen har ansvar for leieavtaler og kontrakter med alle leietakere for både utleieboliger og 

formålsbygg, forsikringer, kjøp og salg av eiendommer, prosjekter, HMS/FDV system, digitalisering 

m.m. Samlet utgjorde avdelingen 7 årsverk.  

Avdelingsleder 

Hege Frisvold (Konst. for 2019) 

 

Avdeling for Eiendomsdrift 

Avdelingen har ansvaret for den daglige bygningstekniske driften av de fleste av kommunens 

formålsbygg og utleieboliger.  

Samlet utgjorde avdelingen 37 årsverk. 

Avdelingsleder  

Gerd Elin Løken 

 

Sykefravær 

Molde eiendom KF hadde et samlet sykefravær i 2019 på 4,2 %. Dette er en nedgang fra 2018 (8,9) og 

ligger nå lavere enn Molde kommunes mål på ca. 6 %.  



Molde eiendom KF ønsker å ha et sykefravær som gjenspeiler arbeidsglede og trivsel, samtidig som 

den enkelte ansatte kan ivareta egen helse gjennom berettiget fravær. 

  

Tillitsvalgt, Fagforbundet 

Jan Tore Sterten 

Foretaket vektlegger individuell oppfølging og gjennomføring av tiltak for å lette tilbakekomst til 

arbeide. Godt arbeidsmiljø vil alltid bidra positivt til reduksjon av sykefravær. Fokus på 

risikoreduserende tiltak og gode arbeidsrutiner er også viktig. 

Molde eiendom KF legger stor vekt på et godt samarbeid mellom ledelsen og de tillitsvalgte. 

 

Arbeidsmiljø – Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) 

Verneombud: 

Roy Rønning og Kumar Sivasubramanian 

Arbeidsmiljøutvalget hadde fire møter i 2019. Arbeidsmiljøutvalget består av daglig leder, 

avdelingsledere og 2 verneombud. Hovedtillitsvalgt har også møterett. 

Det har kun vært registrert mindre alvorlige uhell. Det er gjennom de siste årene gjennomført flere 

tiltak for å bedre sikkerheten og trivselen til de ansatte, både ift. volds- og smitterisiko og i forbindelse 

med arbeid i høyden, samt konflikthåndtering. Foretaket har hjertestarter på kontoret, samt installert 

alarm på kontor og møterom hos Utleieboliger.  

Molde eiendom KF legger til rette for at personer som på en eller annen måte ikke lenger er en del av 

det ordinære arbeidslivet skal kunne bidra for Molde kommune. Foretaket gjennomførte en rekke 

arbeidstiltak i samarbeid med NAV, Voksenopplæringen og Kriminalomsorg i Frihet.  

Foretaket arbeider med opplæring innen HMS-relatert arbeid, avviksmeldinger, vernerunder, 

risikovurderinger, opplæring og fysiske tiltak for å bedre sikkerheten under arbeid.  

Ved nye prosjekt og ved rehabiliteringer fokuserer Molde eiendom KF på å finne miljøvennlige og 

fremtidsrettede byggtekniske løsninger. Foretakets utslipp gjennom den daglige drift anses å ha 

begrenset skadevirkning på det ytre miljø.  

Eksempel på saker som er tatt opp i HMS gruppa 

• HMS gruppa sine oppgaver 

• Verneombudene sine oppgaver 

• Sykefraværsrapportering/sykefraværs-tiltak – rutine ift oppfølging av langtids sykemeldte 

• Registrerte avvik – håndteringsplan  

• Skjema til bruk ved vernerunder – med handlingsplan, ansvar og frister 

• Status ift vernerunder 

• Bruk av kvalitetssystemet Rettesnora  

• Branntilsyn 

• Ønske om bestemte fagrelaterte kurs 

• Planlegging av HMS dag 



 

 

Likestilling 

Molde eiendom KF har fokus på å ivareta alle ansatte, samt ta et samfunnsansvar med hensyn til å 

behandle alle likeverdig uavhengig av funksjonsevne, kjønn, religion, politisk ståsted, seksuell 

orientering eller etnisk bakgrunn. I rekrutteringsarbeidet er det bevissthet rundt å skape mangfold og 

en balansert sammensetning når det gjelder kjønn, alder, etnisitet og funksjonsevne.  

Foretaket har 3 ledere, alle kvinner. Dette er typisk for kommunesektoren generelt, men ellers i 

foretaket er det hovedsakelig menn.  I avdeling for Eiendomsforvaltning er det en forholdsvis jevn 

fordeling, 3 kvinner og 5 menn. I avdeling for Eiendomsdrift er det hovedsakelig menn, med unntak 

på renhold hvor det er noen flere kvinner enn menn.  

 

Etikk 

I Molde eiendom KF handler etikk om å ha fokus på Molde kommunes etiske retningslinjer og felles 

verdier i ROSE, og ivareta dette ved at det jevnlig løftes blant ledere og medarbeidere. 

 

Prosjekter 

Molde eiendom KF arbeider med utredning og/eller bygging av en rekke nye større formåls- og 

utleiebygg.  

Dette er ressurskrevende prosjekter som betinger at en på bakgrunn av konkurranse i henhold til 

regelverket for offentlige anskaffelser, knytter til seg dyktige eksterne rådgivere som kan komplettere 

den kompetansen foretaket allerede besitter.  

Rollefordelingen mellom Plan og Utviklingsavdelingen i kommunen som «Oppdragsgiver/bestiller» 

og Molde eiendom KF som «Utfører», søkes ytterligere rendyrket.  

Samarbeidet med bestillerfunksjonen i kommunen ivaretas gjennom månedlige samarbeidsmøter med 

Plan og Utviklingsavdelingen hvor forumet fungerer som felles styringsgruppe for alle større 

byggeprosjekter.  

Kvalitet, HMS og internkontroll 

Med hensyn til avvik i relasjon til HMS-området bruker en rapportering i Rettesnora , som er Molde 

kommunes overordnede avviksrapporterings- og kvalitetssystem. Foretaket arbeider jevnlig med 

HMS-rettede tiltak, samt med å sørge for tilstrekkelig god dokumentasjon av HMS-rutinene.  

Molde eiendom KF har i henhold til vedtatt overordnet strategiplan ansatt rådgiver for digitalisering, 

kvalitetsstyring og HMS. Rådgiver har startet arbeidet med forbedring av foretakets internkontroll, 

kvalitetsarbeid og HMS rutiner.  

Kompetanseutvikling og riktig bemanning 

Molde eiendom KF har fokus på at alle skal ha nødvendig kompetanse for å kunne utføre arbeidet på 

en kvalitetsmessig god og sikker måte. Innenfor gitte områder kreves særskilt sertifisering. Som følge 

av knappe økonomiske rammer vil det meste av fagutviklingen måtte gjennomføres ved opplæring 

internt i bedriften. Det vil bli fokus på å øke den digitale kompetansen i foretaket.  

Energiøkonomisering 

Ved oppføring av nye bygg og renovering av eldre, gjennomføres viktige energisparende tiltak. 



 

 

Arbeidet med sentralisert driftskontroll for avanserte tekniske anlegg og energiovervåkningssystem, 

videreføres med gode og godt dokumenterte resultater.  

Gjennom flerårig satsing på sentral driftskontroll (SD) og ENØK-tiltak har Molde eiendom KF bidratt 

til at Molde kommune har nådd sine vedtatte mål beskrevet i Energipolitisk handlingsplan. Systemer 

og løsninger som utarbeides, vil sikre at byggene blir mer rasjonelt drevet og at kvaliteten på 

innemiljøet blir opprettholdt i henhold til gitte nasjonale standarder.  

Brannsikkerhet og tilkomst 

I forbindelse med omorganisering av Molde Eiendom KF har det blitt opprettet en egen faggruppe 

innen brann. Denne gruppen har et overordnet ansvar for brannsikkerhet og brannforebyggende 

tiltak for alle eiendommene som Molde Eiendom KF forvalter. Det økte fokuset og ressursbruken 

internt på brannforebyggende tiltak og brannsikkerhet medfører at behovet for å kjøpe denne type 

tjenester eksternt muligens reduseres.  

Utfordringene ift. brannsikkerhet og risikoreduksjon anses å være størst innen gjennomgangsboliger 

derfor ble faggruppe sikkerhet forsterket med en ekstra medarbeider. Foretaket har også deltatt i 

tverrsektorielt samarbeidsprosjektet «Trygg hjemme» hvor fokus rettes mot spesielle risikogrupper. 

Boligsosial handlingsplan og anskaffelse av boliger 

Investeringer til utleieboliger gjøres ved låneopptak i kommunens rullerende 

obligasjonslåneportefølje i henhold til kommunens vedtatte investeringsbudsjett samt ved tilskudd til 

gjennomgangsboliger og investeringstilskudd til omsorgsboliger fra Husbanken. Selv om 

etterspørselen etter gjennomgangsboliger gikk ned, ble det også i 2019 en utfordring å framskaffe 

boliger med riktig størrelse, beliggenhet og kostnad sett i forhold til de ulike gruppene som trenger 

hjelp av kommunen til å skaffe seg egnet bolig. 

  

Grunnet nedgang i antall bosatte flyktninger de siste årene, er det fortsatt et høyere vakanse-nivå i 

små boliger enn en har opplevd de foregående årene. Innen omsorgsboliger for eldre har en opplevd 

noe vakanse i 2019. I tillegg til at det har vært en jevn tilgang på nye og funksjonelle boliger, har flere 

fått hjelp til å bo lenger i egen bolig. Imidlertid er det ett trinn på «omsorgstrappen» som blir stadig 

viktigere: Bemannede bofellesskap for eldre. I Molde har vi Gotfred Lies plass 1 Bofellesskap og i  

2019 åpnet Nobel Bofellesskap, med 24 leiligheter.  

 

Foretaket har ikke nødvendigvis de riktige boligene. Arbeidet med fornying av boligmassen vil derfor 

måtte ha fokus fremover.. I 2019 har styret initiert aktiviteter for å legge til rette for supplerende måter 

å skaffe boliger på, samt at en har innført «fra leie til eie», hvor det tas sikte på å selge kommunale 

boliger til dagens leietakere. Ved inngangen til 2020 er utfordringene å skaffe flere store boliger til 

barnerike familier, egnede boliger til familier med funksjonshemmede familiemedlemmer, samt flere 

robust-boliger. 

 

Molde eiendom KF har også ansvar med oppfølgingen av kommunens Boligsosiale handlingsplan, 

boligdelen i Rus-politisk Handlingsplan, og tilsvarende del i Helse og omsorgsplanen. I 2019 har Bo- 

og Habiliteringstjenesten gjennomført en evaluering av kommunens boligløsninger, og det er behov 

for utskiftning og tilleggsinvesteringer også i forhold til denne gruppen, spesielt «samlokaliserte 

boliger tilknyttet baser».  

 



 

 

Molde eiendom KF og Molde kommune har et langvarig og godt samarbeid med Husbanken. I 

fellesskap søker partene å finne felles mål og innsatsmidler med sikte på å oppnå resultater i det 

boligpolitiske arbeidet som på nasjonalt nivå kalles «Bolig for velferd» (2014-2020).  

 

Molde kommune har inngått avtale med Husbanken om å være en såkalt «Læringsagent»-kommune, 

som innebærer å bistå andre kommuner i arbeidet med å bygge kompetanse rundt arbeidet med god 

boligfremskaffelse og boligforvaltning i tråd med målsetningene i Bolig for velferd. I dette arbeidet 

har Molde eiendom KF også i 2019 vært sentrale i samarbeid med andre tjenesteytende enheter i 

Molde kommune, samt Plan- og utviklingsavdelingen.   

 

Ut over at alle Moldes innbyggere har rett til å bo trygt og godt, arbeides det etter tre 

hovedmålsetninger: 

•             Alle skal ha et godt sted å bo 

•             Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet 

•             Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv. 

  

Molde eiendom KF arbeider tett og kontinuerlig sammen med flere av tjenesteområdene med sikte på 

å finne godt egnede boliger til ulike grupper vanskeligstilte innbyggere. Ved inngangen til 2020 skal 

barnerike familier med vedvarende svak økonomi samt personer i aktiv rus ha hovedprioritet i 

relasjon til arbeidet med boligfremskaffelse. 

 

Molde eiendom KF Forvaltning har flere grupper leietakere som har behov for forsterkede boliger. 

Behovet for «robust-boliger» er større enn tilbudet, og kommunen har gjennom sin ruspolitiske 

handlingsplan vedtatt å øke antall boliger av denne kategorien. I noen år har en arbeidet godt og 

tverr-sektorielt etter prinsippet «Housing first», spesielt med hensyn til arbeidet med å skaffe egnede 

boliger til personer i aktiv rus.  

 

Regnskap og resultat 

Foretaket gikk med et overskudd på kr.1.029.513,- 

  

Driftsinntekter 

Av resultatregnskapet fremgår det at andre salgs- og leieinntekter herunder husleie var kr 44.864.924,- 

mot budsjett viser det at vi har manglende inntekter på kr 1.185.076,-. Det er flere grunner til at vi ikke 

oppnådde inntektsmålet, flyktningestrømmen har avtatt og eldre boliger som kan være vanskelig å få 

utleid. Noen bygninger er i så dårlig stand at det vurderes solgt eller renovert. Foretaket har en god 

strategi på dette for innværende år. I 

  

Driftsutgifter 

Lønn og sosiale utgifter hadde en samlet kostand på kr 29.117.209,- som er 1.810.329 mer enn budsjett. 

Andre driftsutgifter som inngår i tjenesteproduksjon viser et mindreforbruk på kr 531.580,- Innenfor 

andre driftsutgifter er det i regnskapet mange store utgiftsposter, f.eks. strømutgifter med kr 

16.235.860,- og husleieutgifter kontorlokaler med kr 27.390.620,- 

  

Finansinntekter/utgifter 

Finansutgiftene var på kr 99.350.260,- som var kr. 2.194.740,- lavere enn budsjettert. Dette skyldes lav 

rente på flytende renter og at foretaket beregner renteutgifter i budsjettet ut fra vedtatte investeringer i 

kommunestyret, det blir da beregnet renter av dette i løpet av hele året. Foretaket har på bakgrunn av 

kapasitetsproblemer i prosjektavdeling ikke hatt mulighet til å fullføre alle investeringsprosjekt. 



 

 

Låneopptaket i 2019 ble derfor litt mindre en beregnet som igjen bidrar til at foretaket kunne levere et 

positivt resultat/regnskap. 

 

Investeringsutgifter 

Investeringsutgiftene summerte seg til 201,8 mill. kroner og disse er spesifisert per 

investeringsprosjekt i regnskapsskjema 2B. Investeringsutgiftene var 73,0 mill. kroner lavere enn 

budsjettert.  

  

Grunnen til at investeringsutgiftene er lavere enn budsjettert er at de store utgiftene i prosjektene først 

kommer når selve entreprisen startes opp. Flere store prosjekt tar lang tid å planlegge, beskrive og 

innhente anbud. Dette gjelder bl.a. P 8219 Anskaffelse og renovering av kommunale boliger, P 2780 

Lillekollen barnehage, P 5554 Kunstgressbane Lubbenes, P3077 Råkhaugen omsorgssenter og P3067 

Pasientvarslingsanlegg Bergmo omsorgssenter. I disse prosjektene har de store kostnadene blitt 

forskjøvet frem i tid.  

  

Vi ser også at forsinkelser/forskyvelser i fakturering fra entreprenørene medfører at 

investeringskostnadene blir forskjøvet i tid, dette gjelder bl.a P 2776 Hatlelia barnehage og P 5538 

Idrettens Hus. 

  

 

Medvirkende årsaker til resultatet:  

• Kontinuerlig fokus på at eiendomsmassen størrelse til enhver tid skal være balansert mot det 

behov for boliger/funksjonsbygg som det skal stilles til rådighet for kommunen. 

• Dyktige og motiverte medarbeidere i alle deler av organisasjonen. 

• Høy bevissthet rundt kostnadseffektivitet og fordeler med bruk av egne ansatte fremfor 

innkjøp av tjenester fra eksterne. 

• Utsatt vedlikehold på en del utleieboliger og formålsbygg. 

• Generelt økt tjenesteproduksjon per ansatt. 

Utfordringen videre blir å holde driftskostnadene nede, samt å få enda bedre kontinuerlig 

økonomistyring og intern rapportering gjennom hele året 

 

Styret for Molde eiendom KF, 23.4.2020 

 

_____________________    __________________ 

Thorbjørn Myhre      Frøydis Austigard 

Styreleder      Nestleder 

 

_____________________     ____________________ 

Terje Tovan       Britt Janne Tennøy 

Styremedlem      Styremedlem    

   

______________________ 

Anita Gulla 

Ansattrepresentant 



 

 

3. Årsregnskap 2019 

 

      

  DRIFTSREGNSKAP 2019 
Noter 

Regnskap 2019 

Revidert 

budsjett 

Opprinnelig 

budsjett 

Regnskap 

2018 

Driftsinntekter       

Andre salgs- og leieinntekter 9 44 864 924 46 050 000 46 550 000 44 917 796 

Overføringer med krav til motytelse 5 17 856 404 1 640 000 1 640 000 17 649 163 

Andre statlige overføringer       

Andre overføringer 6    149 013 687     150 139 656       70 211 000  

  138 696 

731  

Andre inntekter           

Sum driftsinntekter   211 735 015 197 829 656 118 401 000 201 263 690 

Driftsutgifter       

Lønnsutgifter 3/4 21 907 499 19 202 000 18 456 000 24 368 255 

Sosiale utgifter 3 7 209 710 8 104 880 8 104 880 7 523 963 

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 7/9 79 546 196 80 077 776 78 218 120 77 339 490 

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 8 1 108 000 200 000 200 000 190 000 

Overføringer 10 16 500 954 1 173 000 2 078 000 16 956 377 

Avskrivninger 16 70 881 007 70 881 000   -     69 603 314 

Fordelte utgifter   -13 943 798 -11 500 000 -11 500 000 -16 709 270 

Sum driftsutgifter   183 209 568 168 138 656 95 557 000 179 272 129 

        

Brutto driftsresultat   28 525 447 29 691 000 22 844 000 21 991 561 

Finansinntekter       

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  64 977 0 0 82 589 

Mottatte avdrag på utlån           

Sum eksterne finansinntekter   64 977 0 0 82 589 

        

Finansutgifter       

Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.  35 874 337 38 174 000 9 730 000 29 931 174 

Avdragsutgifter 15/18 63 540 900 63 371 000 13 114 000 62 824 625 

Utlån           

Sum eksterne finansutgifter   99 415 237 101 545 000 22 844 000 92 755 799 

        

Resultat eksterne finanstransaksjoner  -99 350 260 -101 545 000 -22 844 000 -92 673 210 

Motpost avskrivninger 16 70 881 007 70 881 000                       -    69 603 314 

Netto driftsresultat   56 194 -973 000 0 -1 078 334 

Interne finanstransaksjoner       

Bruk av tidl. års regnsk.m. mindreforbruk             973 319             973 000   

       1 971 

994  

Bruk av disposisjonsfond     

             79 

660  

Bruk av bundne fond       

Sum bruk av avsetninger   973 319 973 000 0 2 051 654 

Overført til investeringsregnskapet       

Dekning av tidl. års regnsk.m. merforbruk       

Avsetninger til disposisjonsfond       

Avsetninger til bundne fond       

Sum avsetninger   0 0 0 0 

Regnskapsmessig mindreforbruk   1 029 513 0 0 973 319 



 

 

       

 
 INVESTERINGSREGNSKAP 2019 

Noter 
Regnskap 

2019 

Revidert 

budsjett 

Opprinnelig 

budsjett 

Regnskap 

2018 

 Investeringer       

 Investeringer i anleggsmidler 16/17   198 463 834    290 280 000    258 920 000    133 365 052  

 Utlån og forskutteringer       

 Kjøp av aksjer og andeler       

 Avdrag på lån       

 Avsetninger       

 Årets finansieringsbehov     198 463 834    290 280 000    258 920 000    133 365 052  

         

 Finansiert slik:       

 Bruk av lånemidler    102 377 260    193 733 000    168 325 000      97 524 692  

 Inntekter fra salg av anleggsmidler 16       4 316 180         9 000 000         9 000 000            755 149  

 Tilskudd til investeringer      42 025 550          3 861 000  

 Kompensasjon for merverdiavgift      27 374 152       45 997 000       40 045 000      19 275 758  

 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner       

 Andre inntekter       22 370 692       41 550 000       41 550 000        8 295 193  

 Sum ekstern finansiering     198 463 834    290 280 000    258 920 000    129 711 792  

         

 Overført fra driftsdelen       

 Bruk av avsetninger           3 653 260  

 Sum finansiering:     198 463 834    290 280 000    258 920 000    133 365 052  

         

 Udekket/udisponert                        -                          -                          -    0 

       
 

 



 

 

 

BALANSEN 2019

Noter Regnskap 2019 Regnskap 2018

EIENDELER

Anleggsmidler 2 276 766 393     2 180 669 106         

Faste eiendommer og anlegg 16 2 194 918 935     2 102 357 675         

Utstyr, maskiner og transportmidler 16 34 849 435           31 683 292               

Utlån

Aksjer og andeler 14 14 700                   15 000                       

Pensjonsmidler 3 46 983 323           46 613 139               

Omløpsmidler 127 957 605 87 124 311

Kortsiktige fordringer 11 -152 329               31 897 880               

Konserninterne kortsiktige fordringer  -   -                             

Premieavvik 3 1 616 196             2 027 309                 

Aksjer og andeler

Sertifikater

Obligasjoner

Derivater -250 000               -250 000                   

Kasse, postgiro, bankinnskudd 13 126 743 738         53 449 122               

SUM EIENDELER 2 404 723 998 2 267 793 418

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital 276 536 202 222 543 136

Disposisjonsfond -                             

Bundne driftsfond -                             

Ubundne investeringsfond -                             

Bundne investeringsfond

Regnskapsmessig mindreforbruk 1 029 514             973 319                    

Regnskapsmessig merforbruk -                             

Udisponert i inv.regnskap -                             

Udekket i inv.regnskap -                             

Likviditetsreserve

Kapitalkonto 18 275 506 687         221 569 817            

Langsiktig gjeld 2 107 369 424 2 018 586 268

Pensjonsforpliktelser 3 51 343 854           48 019 798               

Ihendehaverobligasjonslån

Sertifikatlån

Andre lån 15 143 613 318         148 960 758            

Konsernintern langsiktig gjeld 15 1 912 412 252     1 821 605 712         

Kortsiktig gjeld 20 818 372 26 664 014

Kassekredittlån -                             

Annen kortsiktig gjeld 12 18 365 276           24 678 480               

Premieavvik 3 2 453 096             1 985 534                 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 404 723 998 2 267 793 418

Memoriakonto 106 109 718 59 486 978

Ubrukte lånemidler -                             

Ubrukte konserninterne lånemidler 15 106 109 718         59 486 978               

Andre memoriakonti -                             

Motkonto til memoriakontiene -106 109 718       -59 486 978             



 

 

 

NOTER TIL REGNSKAPET 

NOTE 1 – Gjeldende regnskapsprinsipper og vurderingsregler 

Regnskapsprinsipp 

Molde eiendom KF fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i 

Kommunelovens § 48 og regnskapsforskriftens § 7, og Forskrift om særbudsjett, særregnskap og 

årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak.  Anordningsprinsippet gjelder i kommunal 

sektor og betyr at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet, 

skal fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Driftsregnskapet viser driftsutgifter og 

driftsinntekter i foretaket og regnskapsresultatet for året. Investeringsregnskapet viser foretakets 

utgifter i forbindelse med investeringer m.v., samt hvordan disse er finansiert. 

Diftsregnskapet viser årlige avskrivninger som er årlige kostnader som følge av forbruk av aktiverte 

driftsmidler. Avskrivningene påvirker foretakets brutto driftsresultat, men blir utnullet slik at netto 

driftsresultat er upåvirket av denne kostnaden. Netto driftsresultat i foretaket er derimot belastet med 

årets avdrag, som er utgift relatert til forbruk av aktiverte driftsmidler, som skal påvirke foretakets 

driftsresultat etter gjeldende regnskapsregler. Årsaken til at avskrivningene blir vist i regnskapet er 

blant annet at beslutningstakere og regnskapsbrukerne skal kunne vurdere kostnaden i forhold til 

foretakets driftsresultat og avdragsutgifter. 

Videre er regnskapet ført etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for 

tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Dette betyr at aktiviteten i 

kommunen kommer frem med riktig beløp. 

Fra og med 2018 er de interne utlån fra kommunen til de kommunale foretakene regnskapsført som 

utlån i kommunens regnskap og som opptak av lån i foretakets regnskap ved hjelp av konserninterne 

arter. Dette skjer etter en avklaring fra kommunal- og moderniseringsdepartementet, og berører både 

bevilgnings-og balanserengskapet.  

Molde eiendom KF benytter minTimeliste som timeregistreringssystem for å kunne utgiftsføre timer 

arbeidet på bygg i driftsregnskapet og på prosjekt i investeringsregnskapet. Etter at lønnsbilaget er 

bokført på en intern sevicefunksjon, må lønna fordeles. I 2019 har en benyttet "dummy-lønnsarter" til 

denne omposteringen. Tidligere år har en kreditert fordelte utgifter og debitert kjøp av varer og 

tjenester, som medførte at arbeid utført av egne ansatte ble bokført som kjøp av varer og tjenester.  

 

Vurderingsregler 

I balanseregnskapet er anleggsmidler definert som eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for 

foretaket. Andre eiendeler er omløpsmidler. Anleggsmidler som har en begrenset levetid, blir 

avskrevet hvert år. I kommunal sektor blir lineære avskrivninger brukt. Etter denne metode blir 

avskrivningsgrunnlaget fordelt likt over avskrivningstiden. De årlige avskrivninger blir dermed like 

store for det enkelte driftsmiddel. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er tatt 

 



 

 

NOTE 2 - ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER 2019 

 

      

    
Regnskap 

2019 

Revidert 

budsjett 

 Opprinnelig 

budsjett  

 Regnskap  

2018  

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 211 735 015  197 829 656    118 401 000      201 263 690  

Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 96 086 574    96 547 000       90 595 000        32 187 100  

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 102 442 238  193 733 000    168 325 000        97 607 281  

Sum anskaffelse av midler 410 263 827 488 109 656 377 321 000 331 058 071 

Anvendelse av midler      

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)   112 328 560     97 257 656       95 557 000      109 668 815  

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)   195 925 936   290 280 000    258 920 000      132 096 172  

Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner   101 953 135   101 545 000       22 844 000        94 024 679  

Sum anvendelse av midler 410 207 631 489 082 656 377 321 000 335 789 665 

Anskaffelse - anvendelse av midler 56 196 -973 000 0 -4 731 594 

Endring i ubrukte lånemidler     46 622 740                 -74 692  

Endring i regnsk.prinsipp som påvirker AK Drift      

Endring i regnsk.prinsipp som påvirker AK Inv           

Endring i arbeidskapital 46 678 936 -973 000 0 -4 806 286 

Avsetninger        1 029 514                973 319  

Bruk av avsetninger           973 319           973 000           5 704 913  

Til avsetning senere år         

Netto avsetninger 56 195 -973 000 0 -4 731 594 

Int. overføringer og fordelinger      

Interne inntekter mv     84 824 805     82 381 000       11 500 000        86 312 584  

Interne utgifter mv     84 824 805     82 381 000       11 500 000        86 312 584  

Netto interne overføringer                       -                         -                          -                           -    

  



 

 

      
OVERSIKT OVER ENDRINGER I ARBEIDSKAPITAL 

   

        
Regnskap 

2019 

 Regnskap 

2018  

OMLØPSMIDLER      

Endring betalingsmidler        73 294 615        92 739 193  

Endring ihendehaverobl og sertifikater                           -    

Endring kortsiktige fordringer      -32 050 209       -93 830 640  

Endring premieavvik            -411 113            -411 113  

Endring aksjer og andeler                              -    

Endring omløpsmidler (A)     40 833 293 -1 502 560 

        

KORTSIKTIG GJELD      

Endring kortsiktig gjeld (B)            5 845 642         -3 303 726  

        

ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)     46 678 935 -4 806 286 

 

 

NOTE 3  

       

      

      

      

      

      

      

      
      

      

      

      

      

      
  



 

 

      

PENSJONSKOSTNAD     2019 2018 

PREMIEAVVIK       

   Årets premieinnbetaling (ekskl. adm.)    2 373 387 2 996 584 

- Årets netto pensjonskostnad     -3 165 434 -3 243 498 

= Årets premieavvik       -792 047 -246 914 

AKKUMULERT PREMIEAVVIK       

   Akkumulert 01.01. (ekskl. arb.g.avgift)    36 608 296 848 

-/+ Premieavvik for året    -792 047 -246 914 

-/+  Resultatført 1/15, 1/10 og 1/7 av tidligere års 

premieavvik    21 952 -13 326 

-/+ Arb.g.avgift av akkumulert premieavvik (14,1%)    -103 422 5 162 

= Akkumulert premieavvik 31.12.( inkl. 

arb.g.avgift)        -836 909 41 770 

PENSJONSMIDLER      

I henhold til regnskap per 31.12. (ekskl. arb.g.avgift)    46 983 323 46 613 139 

PENSJONSFORPLIKTELSER     

I henhold til regnskap per 31.12. (inkl. arb.g.avgift)    50 804 998 48 019 798 

Bruk av premiefond    1 550 181 807 485 

Saldo premiefond 31.12.    1 204 802 2 691 744 

MEDLEMSSTATUS    01.01.2019 01.01.2018 

Antall aktive    61 64 

Antall pensjonister   20 17 

Antall oppsatte (fratrådte)   49 38 

Sum lønn    23 556 702 25 127 369 

Gjennomsnittlig alder    48,43 48,89 

FORUTSETNINGER     2019 2018 

Forventet avskastning pensjonsmidler (§ 13-5 F)     4,50 % 4,50 % 

Diskonteringsrente (§ 13-5 E)     4,00 % 4,00 % 

Forventet årlig lønnsvekst (§ 13-5 B)     2,97 % 2,97 % 

Forventet årlig G- og pensjonsregulering (§ 13-5 D)     2,97 % 2,97 % 

Årlig regulering av pensjoner under utbetaling     2,20 % 2,20 % 

Forholdstallet fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet     1,00 1,00 

      
      

      2019 2018 

Daglig leder - lønn 
  870 758 815 281 

Daglig leder - andre godtgjørelser 
 21 450 19 680 

Godtgjørelse til styret / tapt arbeidsfortjeneste fokevalgte* 12 325 65 975 

Revisjonshonorar ekskl. mva (IKS) 
 197 000 190 000 

Godtgjørelse til styret for høsten 2019 på ca 40.000,- kroner er bokført/ utbetalt i 2020. 

Av revisjonshonoraret er 0,-  kroner rådgivning.     

 

 

 

  



 

 

NOTE 6 - OVERFØRINGER FRA EGEN KOMMUNE 

     

  Regnskap 2019 

Regnskap 

2018  

Overføringer fra egen kommune (dritstilskudd)   149 013 687   138 696 731   
Sum     149 013 687   138 696 731   

Av dette beløpet utgjør dekking av renter/ avdrag for formålsbygga 78,7 mill. kroner.   

     
NOTE 7 - KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR I TJENESTEPROD. 

     

  Regnskap 2019 

Regnskap     

2018  

Kontormateriell              54 899              41 793   
Matvarer              63 766              66 446   
Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester        1 604 880        1 219 949   
Post, banktjenester, telefon, internett, bredbånd           163 463           189 683   
Annonser, reklame, informasjon             73 811              35 980   
Opplæring, kurs           106 892           141 050   
Transportutgifter, drift av egne/leide transportmidler           596 956           559 541   
Energi      16 235 860      18 654 457   
Fjernvarme         1 327 000           978 894   
Fyringsolje Og Fyringsparafin             72 129              93 059   
Bioenergi              74 768           414 168   
Forsirkringer, vakttjenester        2 373 834        2 185 316   
Husleie, leie av lokaler, grunn     33 865 397      30 223 309   
Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 1)     10 083 748        9 574 502   
Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler           592 076           769 033   
Kjøp, leie og leasing av transportmidler           271 476                       -     
Leie av driftsmidler           221 895           127 880   
Vedlikehold, byggetjenester og nybygg        5 381 041        4 323 508   
Serviceavteler, reparasjoner og vaktmestertjenester        4 429 152        4 178 550   
Materialer til vedlikehold,påkostning og nybygg           770 875           829 937   
Renhold og vaskeritjenester           651 329        1 190 811   
Konsulenttjenester           530 951        1 541 624   

Sum        79 546 196      77 339 490   
1) Herav kjøp fra IKS - inkl mva (RIR)       2 852 019       2 681 419   

     
NOTE 8 - KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJENESTEPRODUKSJON 

     

  Regnskap 2019 

Regnskap 

2018  
         
Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker (revisjon) - se note 4      
Kjøp av tjenester fra egen kommune (overhead)           911 000     
         
Fom 2019 bokføres overhead som konserninternt kjøp (overføring) da samme funksjon benyttes i   
kommunen og foretaket. Disse utgiftene ble i 2018 bokført under note 7 (886.000 kr)   

     



 

 

     
NOTE 9 - KONSERNINTERNT KJØP OG SALG 

   

     

  Regnskap 2019 

Regnskap 

2018  
         
Kjøp        
Molde kommune        1 518 920        1 140 799   
Molde Vann og Avløp KF              11 874              53 244   
Molde Vann og Avløp KF (fakturert via selskap 1 - kommunale 

avgifter)        6 499 548        6 307 472   
Sum konserninternt kjøp        8 018 468        7 448 271   
         
Salg        
Molde kommune (husleie)     13 203 811      12 326 884   
Sum konserninternt salg     13 203 811      12 326 884   

 

NOTE 11 - KORTSIKTIGE FORDRINGER  

   
     

  
Regnskap 

2019 

Regnskap 

2018  

Refusjon sykelønn/fødselspermisjoner 47 605 365 257  
Mellomregning Molde kommune -10 406 939 28 549 527  
Mellomregning Procasso - Molde kommune  109 410  
Netto lønnsutbetalinger  -2 000  
Forskudd lønn      
Interimskonto inntekter 121 220    
Hjelpekonto bank - ref sykelønn  -111 138  
Fakturering husleie 10 085 785 2 986 825  
Sum   -152 329 31 897 880  

Mellomregningskontoene består av interne transaksjoner mellom foretaket og Molde kommune. 

Det foreligger ingen kortsiktige fordringer mot øvrige selskap i 

konsernet.   
  



 

 

     
NOTE 12 - KORTSIKTIG GJELD 

   

     

  
Regnskap 

2019 

Regnskap 

2018  
Forskuddstrekk  1 061 057 919 964  
Skyldig arbeidsgiveravgift 518 105 620 304  
Oppgjørskonto MVA § 11.1 980 591 442 642  
Oppgjørskonto mva drift og investering     
Påløpte renter  1 165 566 929 741  
Påløpt lønn/aga 2019 135 993    
Interimskonto utgifter     
Påløpte feriepenger - inneværende år 2 751 226 2 593 390  
Påløpt arb.g.avg. av feriepenger - inneværende 387 922          365 668   
Leverandørgjeld 11 364 815 18 806 771  
Sum   18 365 276 24 678 480  

Det foreligger ingen kortsiktig gjeld til Molde kommune eller andre kommunale foretak innad 

i konsernet.     

          
NOTE 13 -  BANKKONTI   

   
     

  
Regnskap 

2019 

Regnskap 

2018  

Sparebank 1 SMN - Driftskonto 125 030 556 52 187 442  
Sparebank 1 SMN - OCR-konto 482 648 31 147  
Sparebank 1 SMN - Skattetrekkskonto 1 230 534 1 230 534  
Sum   126 743 738 53 449 122  

 

NOTE 14 - AKSJER OG ANDELER       

      

        31.12.2019 31.12.2018 

Aksjer i Amtm. Kroghsgt 4/6    0 15 000 

Andeler i Mobo    14 700 0 

Sum aksjer og andeler       14 700 15 000 

Mobo har bekreftet at aksjeselskapet i Amtm Kroghsgt 4/6 opphørte å eksistere i 2007, følgelig er aksjene nedskrevet. 

Andeler i Mobo ble overført fra Molde kommune i 2019 ("rydding" etter utskilling av foretaket fra hovedselskapet). 

      

      
  



 

 

      
NOTE 15 - LANGSIKTIG GJELD OG AVDRAG 

      
      

Langsiktig gjeld består av konserninterne lån fra Molde kommune og Husbanklån.   
Det er brukt snittrente på 1,92% ved innlån fra Molde kommune.    
      

 Fordeling av langsiktig gjeld :        31.12.2019 31.12.2018 

Husbanklån (utleiebolig)    143 613 318 148 960 758 

Konsernintern låneavtale Molde kommune - Utleiebolig  355 010 202 362 946 374 

Konsernintern låneavtale Molde kommune - Formålsbygg  1 557 402 050 1 458 659 338 

Sum langsiktig gjeld       2 056 025 570 1 970 566 470 

      
       

Ubrukte konserninterne lånemidler  
  

Regnskap 

2019   

Herav 

formålsbygg 

Herav  

utleiebolig 

Saldo pr 01.01.2019   59 486 978   37 568 495 21 918 483 

Bruk av ubrukte lånemidler pr. 

01.01.2019   -24 897 236   -37 568 495 12 671 259 

Ubrukt av låneopptak 2019   71 519 976   71 519 976   

Saldo pr 31.12.2019   106 109 718   71 519 976 34 589 742 

 

Minsteavdrag for konsernet Molde kommune er beregnet ved bruk av vektet modell, 

og ble i 2019 beregnet til 106,6 mill. kroner.  

Av disse er 63,5 mill. kroner belastet regnskapet til Molde eiendom KF. For 

ytterligere opplysninger se årsregnskap for Molde kommune. 



 

 

  

NOTE 16 -  ANLEGGSMIDLER

(tall i hele 1000)

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Avskr. ikke* Sum

Akk. anskaffelseskost  pr. 01.01.19 4 652 123 360 47 121 2 018 396 736 385 466 2 930 380

Akk./reverserte nedskrivinger -40 -292 -62 734 -4 768 -67 834

Akk. avskrivninger pr. 01.01.19 -3 166 -94 872 -12 122 -452 075 -166 272 -728 507

Bokført verdi 01.01.19 1 486 28 449 34 707 1 503 587 565 346 466 2 134 041

Tilgang i året 958 8 600 8 787 152 774 4 806 169 176 094

Avgang i året -2 875 -2 875

Delsalg i året -                    

Årets ordinære avskrivninger -316 -5 374 -3 168 -46 622 -15 402 -70 882

Årets nedskrivninger -743 -2 587 -3 280 -6 610

Årets reverserte nedskrivninger -                    

Bokført verdi 31.12.19 2 128 30 932 37 739 1 603 584 554 750 635 2 229 768

Gruppering av anleggsmidler og lineær avskrivningsplan er i henhold til regnskapsforskriftens § 8.

* Gjelder kunst/ utsmykning som ikke skal avskrives.

Anleggsgruppe

Avskrivn.pla

n Eiendeler

Gruppe 1 5 år IKT-utstyr, kontormaskiner o.l.

Gruppe 2 10 år Transportmidler, inventar og utstyr, verktøy o.l.

Gruppe 3 20 år Tekniske anlegg o.l.

Gruppe 4 40 år Boliger, skoler, barnehager, idrettsanlegg o.l.

Gruppe 5 50 år Forr.bygg, adm.bygg, institusjoner, kulturbygg, brannst.

Det ble solgt 2 boliger i 2019 for et samlet beløp på kr 4,316 mill kroner. 

Tellusvegen 5 B (Berg brl) ble solgt for 1,306 mill. kroner, og hadde en balanseført akkumulert verdi på kr 0,- som gir en gevinst

på 1,306 mill. kroner. 

Kveldrovegen 11 ble solgt for 3,010 mill. kroner, og hadde en balanseført akkumulert verdi på kr 2,874 mill. kroner som gir en

gevinst på 0,135 mill. kroner.

I 2019 ble det nedskrevet anleggsmidler med 6,6 mill. kroner i hovedsak pga riving av Idrettens Hus og Hatlelia barnehage.

Aktivert tilgang 2019 er lavere enn kostnadene investeringsregnskapet viser. Dette skyldes investeringer på 22,3 mill. kroner i

Molde kommunale pensjonskasse (MKP) sitt bygg i Storgt 31 hvor kostnadene i sin helhet ble fakturert.

NOTE 17 - STORE INVESTERINGSPROSJEKT

(tall i hele 1000 inkl. mva)

Totalramme

Regnskap 

tidligere år

Regnskap 

2018

Budsjett 

2019 Rest ramme

2070 Sellanrå skole fase 3 73 000 67 170 2 092 5 400            3 738

2100 Sellanrå skole - midtfløy 7 500 0 431 2 900            7 069

2109 Årølia skole - Ny skole 187 000 0 290 900               186 710

2112 Sellanrå skole - østfløy 8 500 0 1 886 7 600            6 614

2776 Hatlelia barnehage 50 000 9 638 28 919 40 000         11 444

2780 Lillekollen – ny barnehage 83 000 0 664 2 000            82 336

5519 Krisesenteret 76 300 75 191 157 1 100            952

5535 Uteområder Molde idrettspark 14 800 16 57 1 000            14 727

5536 Reknesbanen 10 230 5 046 395 2 950            4 789

5538 Idrettens Hus renovering 183 000 12 958 85 983 109 100       84 059

5545 Rådstua og fengselet 6 600 5 107 106 700               1 387

5554 Molde Kunstgressbane Lubbenes (garderober)39 600 0 174 5 000            39 426

8250 Hotel Nobel 79 000 57 013 28 348 19 000         -6 361

8264 Reknes Terasse 100 000 17 919 417 1 000            81 664

*8265 Fabrikkvegen 4-6-8 93 000 28 329 619 500               64 051

* Prosjektnummer 8227, 8265 og 8266 er slått sammen under 8265.

Totalrammer er inkl. mva, regnskapstall er derfor korrigert til å være inkl mva uavhengig av mva status på investeringen. 

Det gjør at regnskapskolonner kan avvike fra skjema 2B og påløpt i investeringsregnskapet.

En komplett oversikt over alle investeringsprosjekt finnes i vedlegg 1.
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NOTE 18 

KAPITALKONTO 
         

      

                   Debet       

                     

Kredit 

1.1.2019 Balanse (Undersk. i kapital)    1.1.2019 Balanse (Kapital)  

           221 569 

817  

Salg av fast eiendom og anlegg 

                2 874 

740  Aktivering av fast eiendom og anlegg 

           168 301 

791  

Avskriving av fast eiendom/ anlegg  

             20 607 

864       

Avskriving av 

utstyr/maskiner/transportm  

             50 273 

143  Oppskriving av fast eiendom og anlegg   

Salg av utstyr, maskiner og 

transport-   

Aktivering av utstyr/ maskiner/ 

transportm 

                7 791 

351  

midler        

Nedskriving av fast eiendom/ 

anlegg  

                6 609 

992       

Nedskriving av 

utstyr/maskiner/transportm         

Salg av aksjer og andeler   Kjøp av aksjer og andeler    

Nedskriving av aksjer og andeler 

                     15 

000  Oppskriving av aksjer og andeler 

                     14 

700  

    

Avdrag på konserninterne 

lån  

             58 193 

460  

Bruk av midler - konserninterne lån 

           102 377 

260  Avdrag på eksterne lån  

                5 347 

440  

Pensjonsforpliktelser 

                2 953 

872  Pensjonsmidler    

Urealisert kurstap utenlandslån   Urealisert kursgevinst utenlandslån   

    Ekstraordinære avdrag    

31.12.2019 Balanse (Kapital) 

           275 506 

687  31.12.2019 Balanse (Undersk. i kapital)   

Sum debet 

           461 218 

558    Sum kredit 

           461 218 

558  

      
  



 

 

 

INVESTERINGSPROSJEKTER  2019 (Skjema 2B)

(Vedlegg 1)

Radetiketter

prosjekt nr 

budsjett

Summer av 

Regnskap 2019

Summer av 

Revidert 

budsjett 2019

Summer av 

Opprinnelig 

budsjett 2019

Regnskap 

2018 

200 Skole

Bergmo ungdomsskole – bytte hovedvarmerør 2105 326 979                 350 000           350 000          

Bolsøya skole – trafikksikringstiltak 2091 3 429 242              3 800 000        1 200 000       55 874              

Bolsøya skole – utvikling skolegård 2106 -                          -                    2 000 000       

Kvam skole – lekkasje takvindu 2096 255 688                 400 000           -                   252 235           

Kvam skole – låssystem – adgangskontroll 2107 -                          420 000           420 000          

Kvam skole - tilpasninger dører 2110 254 906                 280 000           -                   

Kviltorp skole – dører mellom klasserom 2102 193 311                 650 000           -                   428 441           

Langmyra skole – rehabilitering skolekjøkken 2104 1 071 695              900 000           700 000          12 751              

Nordbyen skole – bygge om fellesrom i SFO–bygget til grupperom 2111 460 976                 270 000           -                   

Ny skole Årølia 2109 289 619                 900 000           -                   

Sellanrå skole – fase 3 2070 2 092 287              5 400 000        5 400 000       19 428 770      

Sellanrå skole – midtfløy 2100 430 546                 2 900 000        -                   4 598 888        

Sellanrå skole – østfløy 2112 1 885 849              7 600 000        -                   

Skjevik barne- og ungdomsskole – ny elkjele 2108 241 633                 400 000           400 000          

Skjevik skole - utebelysning 2113 185 613                 200 000           -                   

270 Barnehage

Hatlelia barnehage 2776 28 918 640           40 000 000      40 000 000    9 076 228        

Kommunale barnehager – tilpasninger 2763 352 315                 400 000           400 000          174 504           

Lillekollen – ny barnehage 2780 663 810                 2 000 000        5 000 000       112 380           

St. Sunniva - utfasing oljekjel 2782 67 935                   400 000           400 000          

370 Pleie og omsorg

Bergmo omsorgssenter – asfaltering parkeringsplass 3075 -                          600 000           600 000          

Bergmo omsorgssenter – endring av kjøkkenløsning i beboeravdeling3065 208 026                 180 000           -                   223 418           

Bergmo omsorgssenter – ombygging hjemmetjenesten 3056 1 694 445              1 170 000        -                   2 632 578        

Bergmo omsorgssenter – ombygging rom til datanisjer 3073 127 271                 200 000           -                   386 571           

Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg 3067 693 174                 5 700 000        2 700 000       97 428              

Bergmo omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken 3068 2 070 662              2 010 000        500 000          88 368              

Brannsikringstiltak Bergmo oms. Senter 3064 158 546                 470 000           400 000          698 254           

Brannsikringstiltak Kleive omsorgssenter 3047 45 507                   1 870 000        900 000          30 170              

Glomstua bofellesskap -branntekniske tiltak 3078 -                          220 000           -                   

Kirkebakken omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken 3070 2 098 554              1 875 000        500 000          74 013              

Kleive omsorgssenter – nytt kjøkken dagsenter 3071 521 498                 385 000           -                   15 602              

Montering tilbakeslagsventiler omsorgssenter 3076 84 731                   600 000           600 000          

Råkhaugen omsorgssenter  – pasientvarslingsanlegg 3062 112 438                 2 600 000        2 600 000       120 517           

Råkhaugen omsorgssenter - utbygging 3077 750 387                 5 000 000        10 000 000    

Skåla omsorgssenter –  brannsikringstiltak 3048 154 079                 1 800 000        800 000          675 468           

381 Tiltak funksjonshemmede

Brannsikringstiltak Røbekk 3054 84 617                   130 000           -                   470 517           

Enensenteret 3881 -                          400 000           400 000          

Oppgradering Røbekk 3055 875 912                 800 000           500 000          287 614           

412 Brann- og redningstjenesten

Ny brannstasjon Hjelset 5551 430 387                 10 000 000      10 000 000    362 844           

520 Kulturtjenesten

Idrettens hus 5538 83 898 522           109 100 000   109 100 000  11 174 289      

Kulturhuset – oppgradering av fasader 5550 1 499 881              1 410 000        210 000          39 121              

Kulturhuset – utredning tekniske anlegg 5553 125 035                 200 000           200 000          

Molde Kunstgressbane Lubbenes 5554 173 502                 5 000 000        -                   

Reknesbanen 5536 394 747                 2 950 000        2 950 000       221 703           

Reknesbanen - asfaltering/granulatfangst 5555 64 540                   1 500 000        -                   

Træffhuset – garasje og lager 5548 1 352 546              1 950 000        500 000          37 409              

Uteområde Molde idrettspark 5535 56 676                   1 000 000        1 000 000       7 469                

531 Kulturskolen

Rådstua og fengselet – fasaderehabilitering og oppgradering 5545 106 454                 700 000           -                   3 621                

800 Utleieboliger

Anskaffelse og renovering av kommunale boliger 8219 3 477 059              30 000 000      30 000 000    24 291 850      

Fabrikkvegen 4, 6 og 8 8265 619 230                 500 000           -                   86 677              

Gotfred Lies plass 1 - totalrenovering 8283 -                          500 000           500 000          

Hotel Nobel 8250 28 347 967           19 000 000      19 000 000    29 652 313      

Reknes terrasse 8264 416 899                 1 000 000        1 000 000       349 428           

Andre bygg

Arbeid utført for MKP 4231 22 370 692           -                    -                   2 294 635        

Enøk – kommunale bygg 4250 958 066                 1 030 000        1 030 000       566 115           

Investeringsmidler akutte behov 1010 1 585 238              2 060 000        2 060 000       1 746 111        

ny serverløsning byggdrift 4249 -                          2 500 000        -                   

Nytt krisesenter 5519 126 161                 1 100 000        1 100 000       191 644           

Tilbakeslagssikring sprinkleranlegg 4240 1 659 344              2 000 000        -                   

441 Molde bydrift

Lager på Hjelset 5552 -                          3 500 000        3 500 000       

Prosjekter i 2018 uten bevilgning eller kostnader i 2019

Prosjekter i 2018 uten bevilgning eller kostnader i 2019 2018 -                          -                    -                   22 399 234      

Totalsum 198 463 834         290 280 000   258 920 000  133 365 052   



 

 

 

 

 

 

Revisjonsberetning 

Revisjonsberetningen vil bli fremlagt etter at årsregnskapet er godkjent av styret i 

Molde eiendom KF. 

 

4. Årets virksomhet 
 

Avdeling eiendomsdrift  
1. mars 2019 ble omorganisering av siste gruppe i driftsavdelingen gjennomført. Den daglige driften 

av formålsbyggene i Molde eiendom utføres nå av ulike team bestående av ulikt antall medarbeidere.  

 



 

 

De spesialiserte teamene fikk i løpet av året satt seg, og kompetansen innenfor de fem faggruppene 

har blitt spisset. Leietakerne og enhetsledere på ulike byggtyper har faste kontaktpersoner å forholde 

seg til og informasjon til enhetene ble gitt i fellesmøter. Dette skal bidra til bedre samarbeid og 

effektivisere vår oppgaveløsning.  

 

Årlige kontroller som ble utsatt i 2018 ble gjennomført i 2019. Dette dreier seg om kontrollen av 

brannalarmanlegg, heiser, sprinkleranlegg og el-anlegg. Utbedring av avvik som avdekkes i 

kontrollene har også vært prioritert. 

 

Ny forskrift for brannforebyggende arbeid har gitt byggherre et større ansvar for å informere bruker 

om brannkonseptet for et bygg. Et større arbeid er igangsatt for å få branndokumentasjon for alle 

bygg, og å gjennomgå disse med brukerne. Det vil ta tid å få dette på plass. Gjennomgang med 

enhetene på formålsbygg er planlagt våren 2020. 

 

For å redusere faren for branner, har foretaket også i 2019 samarbeidet med andre tjenesteytende 

enheter i Molde kommune og Molde Brann og Redning om et felles forebyggingstiltak som heter 

«Trygg hjemme». Ny faggruppe for sikkerhet vil jobbe videre med brannsikkerheten i byggene, og ny 

medarbeider startet i Molde eiendom i desember 2019 for å styrke sikkerhetsteamet. 

 

Arbeidet med energiledelse i form av kontroll, oppfølging og driftstilpasning har fortsatt stort fokus i 

avdelingen, og det jobbes med å få på plass ny serverløsning for bygningsdriften 

 

Flere medarbeidere i avdeling eiendomsdrift bidrar med en stor del av sin stilling til større og mindre 

investeringsprosjekter. Også i 2019 har avdelingen gitt vesentlige bidrag i form av planlegging, 

gjennomføring og overtakelse av prosjekter. Eksempelvis nevnes prosjektet Idrettens Hus og Hatlelia 

barnehage, der medarbeidere fra drift deltar i prosjektorganisasjonene. Medarbeidere fra faggruppene 

er også prosjektledere for investeringsprosjekt så omhandler deres spesifikke fagfelt. 

 

Deltakelse i prosjekter er krevende i forhold til tidsbruk, men vi regner med å få det igjen i spart tid 

ved at byggene fungerer som de skal når vi overtar driften av dem. Vi har stort fokus på at byggene 

skal overtas uten store feil og mangler, og vi har fokus på at FDV-dokumentasjonen skal foreligge ved 

overtakelse. Komplett dokumentasjon for bygget er med å sikre forutsetningene for god drift i ettertid.  

 

Avdelingen har ansvar for alt teknisk vedlikehold av formåls- og utleiebygg, og har fått utført flere 

tiltak med investeringsmidler, bl.a. ombygging av kjøkken på Bergmo, Kleive og Kirkebakken 

omsorgssenter, utbedring av takvindu på Kvam skole, rehabilitering på skolekjøkkenet på Langmyra 

skole og startet opp oppgraderinger på Kulturhuset. Utbedring av tiltak i forbindelse med avvik i 

brannkonsept ble startet opp både på Kleive, Skåla omsorgssenter. Dette er krevende tiltak som må 

utredes grundig før de iverksettes pga at omsorgssentrene er i full drift. Vi har også tett dialog med 

brannvesenet i forhold til fremdrift utbedringer.  

 

Drift og vedlikehold av foretakets boligmasse er også lagt til felles driftsavdeling, og utføres av to 

medarbeidere eller gjennom kjøp av tjenester fra private bedrifter. Mange av foretakets boligbygg har 

stort behov for ytre vedlikehold, og spesielt er flere eldre boliger i tillegg nedslitt innvendig. Dette er 

et resultat av knappe midler til vedlikehold gjennom mange år. Enkel oppussing av boenheter som 

har behov for det gjøres mellom ut- og innflytting. Det ble gjennom året utført flere mindre 

oppussingsprosjekter der maling og nytt gulvbelegg var det essensielle. Avdelingen startet også opp 

prosjekt for å utbedre bygningsmasse i Linerlevegen og Gjerdesmettvegen.  

 



 

 

Renhold er del an eiendomsdrift og er egen faggruppe. Renhold har i 2018 tatt i bruk digitale verktøy i 

planlegging og gjennomføring av renhold. Foretaket har ansvar for renhold på barnehager, 

kontorbygg, idrettsbygg og noen helsebygg pr 31.12.2018. Medarbeidere fra renhold bidrar også med 

innspill til prosjektarbeid, eksempelvis Idrettens Hus og Hatlelia barnehage. Idrettsbygg er stadig mer 

volumkrevende og kompetansekrevende. Forventningene til klisterfrie baner av øvrig idrett, 

imøtekommes nå langt på vei, med daglig klisterfjerning. Dette var tidligere kun utført i skoleferier. 

For å løse oppgaven innenfor knappe tidsluker er det foretatt investeringer og leasing av større 

maskiner, sammen med utprøving av midler og metoder som samtidig er effektive og ivaretar miljø 

og helse. 

 

Driftsavdelingen har benyttet FDV-programmet V-Pro for dokumentasjon og formidling av 

driftsoppgaver. Brukere av formålsbyggene våre har også tilgang til programmet for innmelding av 

ønskede tiltak. Dette sikrer god oversikt og tilfredsstillende kvalitet i drift av bygningsmassen. 

 

V-pro har de senere år blitt overtatt og videreutviklet seg til IK-Bygg, og i 2019 startet vi på jobben 

med å implementere nytt FDVU-program. Medarbeidere i driftsavdelingen har deltatt i denne jobben 

fra dag en, og det har vært både tid- og ressurskrevendekrevende. Men vi har stor tro på at 

programmet vil bidra til at vi får en effektiv drift iht lovverket, god oversikt over bygningsmassen og 

bidra til at informasjon om byggene blir tilgjengelig for brukere. Oppgavene formidles til 

driftsteknikerne digitalt, og blir svart ut via nettbrett. Og vi ser store fordeler med å digitalisere driften 

ytterligere. I forbindelse med implementeringen har vi investert i nettbrett til alle medarbeidere. 

 

Samtidig har vi også oppdatert rutiner og kvalitetssystemet vårt, samt startet på oppdatering av HMS-

systemet og tiltaksplaner innenfor HMS.  

 

Avdeling for Eiendomsforvaltning 
Avdelingen for eiendomsforvaltning har et bredt og spennende ansvarsområde; 

leieavtaler/kontrakter med alle leietakere for både utleieboliger og formålsbygg, forsikringer, 

utarbeide og gjennomføre kjøp og salg av eiendommer etter vedtak i styret, prosjekter, HMS/FDV 

system, digitalisering m.m.  

Dette ble i 2019 utført av medarbeidere med bred kompetanse og lang erfaring, fordelt 3 rådgivere 

innen utleie, 1 spesialrådgiver innen eiendomsforvaltning, 1 rådgiver for HMS/FDV og 2 

prosjektledere og 1 avd.leder. På grunn av sykmelding og konstituering ble det behov for å ansatte en 

ekstra rådgiver i midlertidig stilling fra 1.10.19.  

Eiendommer 

Avdeling for eiendomsforvaltning forvalter alle eiendommer som kommunen selv eier. Formålsbygg 

som barnehager, skoler, sykehjem, kontorbygg utleieboliger. I tillegg forvaltes utleie av 600 boenheter 

fordelt på ordinære gjennomgangsboliger for vanskeligstilte, flyktningeboliger, boliger for Tiltak 

Funksjonshemmede, omsorgsboliger, trygdeboliger og boliger for innbyggere med rett til kommunale 

tjenester innen psykiatri og rusomsorg.   

Den boligsosiale handlingsplanen danner grunnlaget for kommunens boligtiltak for personer som har 

vanskeligheter med å skaffe seg eller beholde en tilfredsstillende bolig på egen hånd.  

Molde eiendom KF vurderer fortløpende sammensetning og størrelse av eiendommene for å kunne 

møte behovet til boliger som stilles til rådighet for kommunen.  



 

 

Leie til eie 

Prosjektet «Leie til Eie» ble ferdigstilt høsten 2018, og strategien «Leie til Eie» ble vedtatt i 

kommunestyret i 20.12.2018.  

«Leie til Eie» er en modell som bidrar til at vanskeligstilte på bolig-markedet, med et fremtidig 

eierpotensial, får mulighet til å eie sin egen bolig på sikt.   

Endelig vedtak ble behandlet i styret i mars 2019, og rådgiver kunne endelig starte jobben med å 

kartlegge og informere leietakere og de ulike samarbeidspartnere som NAV, flyktningetjenesten, 

startlån etc. Det er lagt et godt grunnlag, og første salget er foretatt. 

 

FDVUR 

Molde eiendom KF har kommet godt i gang med å implementere nytt FDVUR- system, IK-bygg som 

sikrer at all informasjon som angår alle eiendommer og utleieboliger.  

Prosjekt 

Avdeling for Eiendomsforvaltning har ansvaret for planlegging, oppfølging og gjennomføring av alle 

investeringsprosjekter. Dette er hovedsakelig fordelt på 2 årsverk ivaretatt av to prosjektledere.  

Fagpersoner fra avdeling for eiendomsdrift bidrar også i gjennomføringen av prosjektene i tillegg til at 

de gjennomfører en rekke mindre prosjekter, som brannsikring, mindre ombygginger og ventilasjon.  

Erfaringen viser at samarbeid mellom avdelingene fører til verdifull kvalitetsheving på prosjektene. 

En annen stor fordel er at foretaket dermed besitter verdifull kunnskap og kompetanse om byggene i 

god tid før en overtar driftsansvaret for dem, i tillegg til at kvaliteten på testingen av bygningene før 

overtakelse er blitt vesentlig bedre. På grunn av fordeling av oppgaver i sykefraværet til daglig leder 

ble ansvaret for investeringsprosjekter lagt til avdelingsleder for Eiendomsdrift. Molde eiendom KF 

ser at investeringsprosjekter øker betydelig i antall og investeringsmidler, dette vil øke ytterligere etter 

kommunesammenslåingen fra 2020. Styret vedtok høsten 2019 a at det var behov for å opprette en 

egen avdeling for investeringsprosjekter fra 2020, avdeling for eiendomsutvikling. 

 

5. Prosjekt 

Ferdigstilte prosjekter/oppdrag i 2019 
 

Gotfred Lies plass 1 – utredning totalrenovering 

Kommunen har til sammen 30 leiligheter i Gotfred Lies plass 1.  22 leiligheter i bemannet bofellesskap, 

og 8 utleieleiligheter. 

Det er gjennomført en “lett” tilstandsvurdering, samt brukeravklaringer i forbindelse med utredning 
av totalrenovering av kommunens areal.  
Med i utredningen er også forslag til budsjett / investeringsramme. 
  



 

 

Sellanrå skole – midtfløy  

Det er gjennomført en totalrenovering utvendig der bygget er blitt etterisolert, samt at vinduer, 

kledning og taktekking er byttet.  Det ble også gjort noe ombygging og oppussing innvendig. 

 

Bolsøya skole - uteområdet 

Det ble etablert nytt uteanlegg ved skolen med gangveger, utebelysning, nye lekeapparater med 
fallunderlag, sandkasser, takoverbygg, utvidet parkeringsplass med mer.  

 
Offisiell åpning av nytt uteanlegg 
 

Sykkelparkering ved skolene 

Det ble etablert nye sykkelparkeringsplasser på Kvam, Langmyra, Sellanrå og Cap Clara skole. 
Prosjektet på flere steder i 2020.  
 

Årølia skole- konseptutredning  

Utredning av arealbehov og konsept for forslag til investeringsbudsjett 2020-2021.  
Konseptutredningen omhandler ny 2-parallell barneskole (1-7 trinn) med idrettssal for kroppsøving.  
 
 

Nobel bofellsskap 

Ombygging av Hotel Nobel til bemannet bofellesskap med 25 leiligheter. Næringsareal i u.etg. leid ut 

til restaurant Amalie. Bygget ble overtatt i mai,  og beboere flyttet inn fra midten av juni og utover 

høsten. 

 

Storgata 31 – renovering 

Renovering av kontorbygg inkl. effektivisering av arealbruk for å kunne oppnå flere 

kontorarbeidsplasser.  Bygget ble overtatt og tatt i bruk i oktober.  

 



 

 

Reknes kunstgressbane - undervarme  

Pga av feil med leveranse av undervarme ble det høsten 2019 gjennomført en utskifting av 

undervarmanlegg.    

Prosjekter som fortsatt var under gjennomføring ultimo 2019 
 

Molde idrettspark – Idretten hus  

Etter gjennomført samspillsfase og avstemningsfase ble bygging av nye Idrettens 

påstartet våren 2019.  Bygget er et moderne idrettsbygg på nærmere 8000 m2 i massivtre der 
energieffektivitet er prioritert i de tekniske installasjoner.  
Planlegges overtatt i juni 2020, og skal åpnes for brukere høsten 2020, til skolestart. 
 
 

 
 

Molde idrettspark – uteområde egenorganisert (skatepark) 

Prosjektet skal gjennomføres gjennom totalentreprisen for Idrettens hus. 
Det er gjennomført en omfattende brukerinvolvering og utforming / innhold i anlegget er under 
utarbeidelse. 
Anlegget skal være ferdigstilt høsten 2020. 
 
  

   
Molde idrettspark – garasje og lager ved Reknesbanen/Træffhuset 

Siden det skal være vinterdrift på Reknes kunstgressbane er det behov for garasje/lager til utstyr.  

Denne er under bygging (bygges i massivtre), og skal overtas tidlig i 2020 



 

 

 

Råkhaugen omsorgssenter – byggetrinn II  

Det er vedtatt at det skal bygges ny fløy med 28 rom øst for dagens omsorgssenter.   

Det er etablert prosjektgruppe, gjennomført befaringer i tilsvarende omsorgssenter, brukerinvolvering 
etc.  Det er også gjennomført tilbudskonkurranse.  Denne måtte avlyses siden tilbud var langt over 
godkjent investeringsramme.  Det vil i 2020 bli gjennomført ny konkurranse. 
 

Ny brannstasjon Hjelset og kaldtlager til Molde  
I forbindelse med bygging av nytt sykehus på Hjelset må det også bygges ny brannstasjon. 

Det er gjennomført brukeravklaringer, og det er utarbeidet skisser og konkurransegrunnlag. 
Tilbudskonkurranse totalentreprise er gjennomført, og det var Grytnes Entreprenør AS som hadde det 
beste tilbudet. Prosjektet er inne i avstemningsfase og byggearbeidene vil bli igangsatt vår/sommer 
2020, og overtatt i 2021.  

 
 

Sellanrå skole - Østfløy 

Det er blitt bestemt at østfløya ved Sellanrå skole ikke skal rives, men i stedet pusses opp.  Årsaken er 
at skolen har behov for mer areal bl.a. pga økt elevtall, eget areal til innføringsklassen og SFO.  
Arbeidene ble igangsatt høsten 2010, vil bli ferdigstilt våren 2020 
 

 
 
Lillekollen barnehage 

I juni 2019 ble det besluttet at planlegging bygging av ny barnehage skulle inngå i porteføljen av 
Smart-prosjektet til Molde kommune. Som følge av dette har planleggingsarbeidet blitt utsatt og tatt 
lengre tid enn tidligere forutsatt. I påvente av en gjennomgang og prioritering av fremtidige 
investeringer i den nye kommunen, er prosjektet skjøvet ut i tid inntil videre med hensyn til den 
økende lånegjelden til Molde kommune. 
Planlegging og gjennomføring av anbudskonkurranse for totalentreprise i løpet av 2020. Driften ved 
Lillekollen flyttes til sykepleierskolen sommer 2020.  

 

Hatlelia barnehage 

Barnehagen er bygd for 90 barn og har fokus på natur og friluft. Bygget består av massivtre-elementer 
og oppvarming fra energibrønner og varmepumper. Bygget vil ha et svært lavt energiforbruk. 
Overtagelse 25 mars 2020 og innflytting i april/mai 2020. Prosjektet er i gjennomført etter 
prosjektgjennomføringsmodellen til Molde eiendom KF og avstemmingen med entreprenør tidlig i 



 

 

prosjektet har ført til at byggingen gjennomføres med forutsigbarhet for alle parter og tilnærmet uten 
endringer eller tillegg. Samarbeidet mellom alle involverte har vært særdeles godt.   
 

 
 

Vedlikehold og akuttiltak 
 
Kirkebakken  - UTSKIFTING 
AVDELINGSKJØKKEN  
Flere avdelingskjøkken på Kirkebakken og Bergmo omsorgssenter ble skiftet ut i 2019. Påkrevet 
utbytting av nedslitt gulvbelegg ble også gjort. Noe malingsarbeid ble også utført. 
 

 

Kleive omsorgssenter – utskifting kjøkken dagsenter  

Planlegging og anbudskonkurranse ble utført i 2018. Prosjektene ble gjennomført i 2019. 

 
Bergmo omssorgssenter 
  
Ombygging hjemmetjenesten 
Ombyggingen i omsorgssenteret i 2018 medførte betydelige arbeider med el- og datakabling. 
Arbeidene ble nesten fullført 2018, ferdig januar 2019. 
 
Brannsikringstiltak 
 gjennomgang av og utbedring ledesystem. Henger sammen med utbedringer gjort i 2018. 
 

Akutttiltak – 1010-postene  

1054 Fuglsethallen: Utskifting av duk i heiseveggene, på siden mot midtsalen. 

På grunn av meget høy gjenklang.  

Vareleveranse 2018. Gjennomført 2019. Prosjektet pågikk i 2018 og 2019, ferdig i 2019. 

1058 Glomstua bofelless.: Det tidligere bofelleskapet ved Glomstua omsorgssenter ble tilpasset 

fra bofelleskap/bolig til korttidsplasser/institusjon. Endring av bruken av bygget utløser strengere 
krav i forhold til brannsikkerhet. Ombyggingsarbeidet ble påbegynt i 2019 og ferdigstilles tidlig i 2020. 
 



 

 

1061 Bergmo barnehage: Barnehagen hadde en større vannlekkasje på kjøkkenet. Påløpte 

kostnader er utbedring etter denne.  

1062 Kleive omsorgssenter: Ombygging av luftinntak på grunn av vanninntrenging og utskifting 

av defekte vifter. 

1063 Fuglsethallen: De gamle varmeviftene havarerte og ble erstattet med nye. 

1064 Kulturhuset: Innkjøp av nytt ventilasjonsanlegg og ny parkett til gulvet i salen.  

 

Barnehageposten 2763  
Rehabilitering/tilpasning barnehager: 

Hauglegda barnehage: Utskifting og utvidelse av gjerde rundt barnehagen. 

 

Diverse arbeider:  
Skålahallen: Ombygging til grupperom for elev 

Utbedring avløp i Innlegsvegen på Hjelset. 

Utbedret taklekkasjer på Bekkevoll ungdomsskole 

Betongrehabilitering på Kirkebakken omsorgssenter. 

Gjennomført flere tiltak for å bekjempe skadedyr (veggedyr og skjeggkre) 

Arbeider for utleieavdelingen: 

Diverse leiligheter: overflatearbeid; maling av vegger og tak, noe beleggsarbeid. 

Opdølvegen 28: Oppussing leilighet. 

Nøisomhedsvegen: montering vanntåkeanlegg 

Råkhaugen omsorgsboliger: ombygging for tjenesten 

Margareta Dahls gate 50 – branntekniske utbedringer.  
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HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET. ORDFØRERENS BRUK AV 

FEILAKTIGE RETTSLIGE ARGUMENTER 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Kontrollutvalget vurderer at ordfører har opptrådt slik det er forventet; ved å innhente råd fra 

kommuneadvokat, fylkesmann og annen juridisk kompetanse.  

 

Det er viktig at informasjons og veiledningsplikten overfor kommunestyrerepresentanter 

sikres.  

 

Kontrollutvalget vil be fylkesmannen om en vurdering av hvordan noen juridiske 

problemstillinger det er uenighet om, skal fortolkes: 

  

1. Hvor går grensen for hvilke saker som den nye kommunen kan behandle i perioden 

mellom konstituering og til den nye kommunen er etablert, jf. Inndelingsloven §27? 

2. Gir kommuneloven § 11-3 noen begrensninger i forhold til 

kommunestyrerepresentantenes mulighet til å legge frem sakspapir? 

3. Blir de representantene som fremmer et forslag med sakspapirer inhabile til å behandle 

en sak jf. kommuneloven § 11-10 eller forvaltningsloven § 6 2. ledd? 

4. Har kommunestyret i ny kommune kompetanse til å omgjøre reguleringsplan som er 

vedtatt av en av sammenslåingskommunene, når det er innsigelser og planen derfor er 

sendt departementet for avgjørelse jf. plan og bygningsloven? 

 

Saksopplysninger 

 

Kommunelovens § 23-2 og Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3, omhandler 

kontrollutvalgets ansvar og myndighet. 

Kontrollutvalgets reglement, som er vedtatt av kommunestyret, sier følgende om 

kontrollutvalgets arbeidsmåte: 

§ 6. Kontrollutvalgets arbeidsmåte 

Kontrollutvalget skal holde seg orientert om den administrative og politiske virksomheten i 
Molde kommune. Gjennom sitt arbeid skal utvalget legge vekt på samarbeid og opptre på en 

uavhengig og politisk nøytral måte. Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske 

prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer eller kommunale organer. 

Kontrollutvalget vil særlig legge vekt på å følge opp kommunens beslutningssystemer, rutiner 

og organisasjonens egen kvalitetssikring. 



Gjennom en aktiv og synlig arbeidsmåte vil kontrollutvalget bidra til at feil og 

uregelmessigheter forebygges, men i den grad slike forhold skulle forekomme, vil utvalget 

påpeke dette.  

 

Taushetsplikt er ikke til hinder for at kontrollutvalget kan gjennomføre kontrolltiltak og 

undersøkelser som utvalgt mener er nødvendig. Kontrollutvalget har rett til å være tilstede i 

lukkete møter i folkevalgte organer i kommunen. Kommunestyret kan selv bestemmer at denne 

retten ikke gjelder i møter i kommunestyret.  

 

Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret. Dersom kontrollutvalget gjennom sitt arbeid 

ser behov for pålegg, så må dette rapporteres til kommunestyre. Det er kun kommunestyret 

som har myndighet til å gi pålegg, kontrollutvalget kan bare anmode og anbefale. 

 

Om kontrollutvalget skal behandle en sak, vil være avhengig av om saken ligger innenfor 

kontrollutvalgets mandat. I tillegg må kontrollutvalget vurdere om saken representerer en 

tilstrekkelig risiko for manglende måloppnåelse, regeletterlevelse eller vedtaksoppfølging.  

 

Kontrollutvalget kan også behandle henvendelser fra innbyggere eller andre aktører som 

mener de har en sak for kontrollutvalget. Kontrollutvalget avgjør selv om henvendelsen hører 

inn under kontrollutvalgets oppgaver. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan.  

 

Kontrollutvalget skal arbeide for 

• å sikre god kvalitet i kommunens tjenester 

• å sikre god produktivitet og en effektiv ressursutnyttelse 

• å ivareta innbyggernes rettsikkerhet i deres kontakt med den kommunale 

           forvaltningen 

• å sikre at politiske vedtak i Molde kommune følges opp. 

 

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse datert 19.2.2020 fra Rødt Molde, om å vurdere 

feil bruk av rettslige argument som middel for at reguleringsplanen Raudsand ikke har 

kommet til votering.  

Det er tatt opp 4 problemstillinger i henvendelsen: 

• Møte 19. desember - Det ble fremmet forslag om opphevelse av reguleringsplanen, og 

det hevdes at det under behandlingen av forslaget ble fremsatt feilaktige fortolkninger 

av Inndelingslova. 

• Forståelsen av kravet til «Sakspapir». – Ordføreren hevdet at det ikke var 

saksdokumenter knyttet til forslaget, slik at dette kunne avvises. Det ble bedt om 

veiledning i hva som skulle til for å oppfylle kravet. Det vises i tilbakemeldingen til at 

administrasjonen har rollen og ansvaret for å utrede saker. 

• Inhabilitet som forslagsstiller – Ordfører argumenterer med at de som fremmer et 

forslag med sakspapirer kan bli inhabil til å behandle saken i kommunestyret. 

• Omgjøringsadgangen – kombinasjon av plan- og bygningsloven og forvaltningsloven  

 

Vedlagt saken følger:  

• Reguleringsplan Raudsand: Ordførerens maktmisbruk med jussen som redskap, brev 

datert 19.2.2020 fra Rødt Molde.  

• Innsyn i andre rettsråd om Raudsand med to vedlegg, epost datert 25.2.2020 fra Rødt 

Molde 

 

VURDERING 

 

Sekretariatet vurderer at dette er en sak som ligger innenfor kontrollutvalgets ansvarsområde, 

Saken kan både være med til å bidra til å ivareta innbyggernes rettsikkerhet i deres kontakt 



med den kommunale forvaltningen og den kan være med på å sikre at politiske vedtak i 

Molde kommune følges opp. Dette er også en sak som angår svært mange innbyggere i Molde 

kommune og distriktet rundt.  

Det som det stilles spørsmål ved er hvordan regelverket skal tolkes. Spørsmålet er; Hvem har 

kompetanse til å vurder en slik sak?  

 

Det første som må gjøres er å vurdere om fakta som fremsettes om ordfører og 

kommunestyret er omstridt:  

 

Det fremgår av møteprotokoll fra kommunestyremøte 19.12.2019, at sak 65/19 

Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand, ble trukket av representantene som hadde krevd at 

saken skulle stå på sakslisten. Vedlagt henvendelsen som kontrollutvalget har mottatt, ligger 

notat fra kommuneadvokaten datert 9.12.2019; «Vedr. krava om behandling av om tema 

avfallsdeponi i Nesset kommune i kommunestyremøte for nye Molde kommune 19.12.19».  I 

notatet fra kommuneadvokaten berøres kommunelovens krav til innkalling og sakliste, samt 

inndelingsloven § 27, 2. ledd.  

 

Det fremgår av protokoll fra kommunestyremøte 6.2.2020 følgende; 
Morten Walløe Tvedt (Rødt) viste til at Rødt, på vegne av 21 kommunestyrerepresentanter, den 

23.1.20 sendte inn forslag til sak om omgjøring av reguleringsplanen på Raudsand med 

saksdokumenter til ordføreren.  

 

Morten Walløe Tvedt (Rødt) fremmet krav om at sak om omgjøring av reguleringsplanen på Raudsand 

settes på dagsordenen og at det voteres over sakslisten.  

Ordfører Torgeir Dahl (H) bekreftet å ha mottatt henvendelsen om å få satt sak om omgjøring av 

reguleringsplan Bergmesteren Raudsand på sakskartet.  

 

Ordføreren opplyste at initiativet ble støttet av 14 representanter, dvs mindre enn 1/3 del av 

kommunestyret. Frp støttet ikke initiativet. For øvrig er ikke formkravet for disse 14 oppfylt ved at SV 

kun har bekreftet at 7 av deres 8 kommunestyrerepresentanter støtter kravet, uten å oppgi 

representantenes navn.  

 
Det er derved ikke nok representanter bak kravet om å få saken satt på sakskartet. 

 

Det er sammen med henvendelsen som kontrollutvalget har mottatt, vedlagt notat utarbeidet 

av kommuneadvokaten datert 29.1.2020 «Vedr. krav om kommunestyrebehandling av politisk 

utarbeidet saksframlegg: Omgjøring – reguleringsplan Bergmesteren Raudsand» og brev fra 

Rødt Molde til ordfører datert 2.2.2020.  

 

I notatet fra kommuneadvokaten 29.1.2020 berøres både forsvarlig utredning av saker, 

habilitetsproblematikken og kommunens omgjøringskompetanse.  

 

Kontrollutvalget har fra Rødt Molde også fått tilsendt ordførerens notater etter samtale med 

Helge Mogstad, direktør ved justis- og beredskapsavdelinga hos fylkesmannen i Møre og 

Romsdal. Samt ordførerens notater etter samtale med juridisk sjef i Møre og Romsdal 

fylkeskommune, Gudmund Lode.  

 

Ut fra sekretariatets vurdering så synes det ikke å være strid om vurdering av fakta, da dette 

gjenspeiler seg i både kommunestyreprotokoller og notat fra kommuneadvokaten.  

 

Det er ikke nedfelt i kommunestyrets reglement, men det er viktig at ordfører innhenter råd 

fra kommuneadvokaten når det er juridiske spørsmål knyttet til saksbehandlingen i møte. 

Dette kan i noen tilfeller være habilitetsspørsmål, i andre tilfeller kan det være spørsmål 

knyttet sakliste eller møteinnkallingen.  Sekretariatet vurderer at ordfører har gjort det han bør 

gjør i slike saker; nemlig innhente råd fra de han innhenter råd fra i juridiske spørsmål knyttet 



til behandlingen i kommunestyret; nemlig kommuneadvokaten. I tillegg har han innhentet 

muntlige råd fra både fylkesmannen og juridisk sjef i fylkeskommunen.  

 

Det er i henvendelsen også vist til at det er bedt om veiledning fra ordfører om hva som skal 

til for å kunne behandle saken, av korrespondansen som er vedlagt så ser det ut til at ordfører 

har misforstått spørsmålet. Sekretariatet vil understreke at det er viktig å sikre veilednings- og 

informasjonsplikten.  

 

Det er i henvendelsen stilt spørsmål ved er om de rettslige rådene ordfører bygget sine 

vurderinger på, er feilaktige.  

 

Slik det fremgår av tilsendt henvendelse, og slik det fremgår av det vi alle kan les i media, så 

er det ulik tolkning av regelverket fra en rekke personer med juridisk kompetanse. 

Kontrollutvalget og dets sekretariat har ikke kompetanse til å vurdere hvilken fortolkning som 

er riktig. De som er satt til å ha kompetanse, i juridisk forstand, til å tolke regelverket i Norge 

er rettsvesenet og departementene.  

 

For kontrollutvalget er det da departementet, ved fylkesmannen, som er den instansen som vi 

kan innhente kunnskap fra.   

 

På fylkesmannens heimeside er det opplyst følgende: 

 

Fylkesmannen skal kontrollere og rettleie kommunane om rettsreglar som gjeld kommunale 

organ. Dette gjeld både generelle og spesifikke juridiske problemstillingar og spørsmål knytte 

til økonomireglane. Fylkesmannen skal dessutan formidle signal frå departementa til 

kommunane.  

 

Fylkesmannen er departementet sin representant i fylkene. De kan derfor bistå i fortolkning av 

regelverk. I noen tilfeller vil fylkesmannen sende spørsmål videre til settefylkesmann eller 

departementet for deres fortolkning. På departementets hjemmeside finnes det en rekke 

tolkningsuttalelser.  

 

Sekretariatet vil derfor anbefale at kontrollutvalget identifiserer konkret de spørsmålene som 

stilles i denne saken, for så å be om en tolkning fra fylkesmann. 

 

De spørsmålene som sekretariatet har identifisert i henvendelsen fra Rødt Molde er: 

 

1. Hvor går grensen for hvilke saker som den nye kommunen kan behandle i perioden 

mellom kommunestyrets konstituering og til den nye kommunen trår i kraft, jf. 

Inndelingsloven §27? 

2. Gir kommuneloven § 11-3 noen begrensninger i forhold til 

kommunestyrerepresentantenes mulighet til å legge frem sakspapir? 

3. Blir de representantene som fremmer et forslag med sakspapirer inhabile til å behandle 

en sak jf. kommuneloven § 11-10 eller forvaltningsloven § 6 2. ledd? 

4. Har kommunestyret i ny kommune kompetanse til å omgjøre reguleringsplan som er 

vedtatt av en av sammenslåingskommunene, når det er innsigelser og planen derfor er 

sendt departementet for avgjørelse jf. plan og bygningsloven? 

 

KONKLUSJON 

 

Sekretariatet vurderer at ordfører har opptrådt slik det er forventet; ved å innhente råd fra 

kommuneadvokat, fylkesmann og annen juridisk kompetanse.  

 



Det er viktig at informasjons og veiledningsplikten overfor kommunestyrerepresentanter 

sikres.  

 

Sekretariatet vil anbefale kontrollutvalget å be fylkesmannen om en vurdering av hvordan 

noen juridiske problemstillinger skal fortolkes: 

  

1. Hvor går grensen for hvilke saker som den nye kommunen kan behandle i perioden 

mellom konstituering og til den nye kommunen trår i kraft, jf. Inndelingsloven §27? 

 

2. Gir kommuneloven § 11-3 noen begrensninger i forhold til 

kommunestyrerepresentantenes mulighet til å legge frem sakspapir? 

 

3. Blir de representantene som fremmer et forslag med sakspapirer inhabile til å behandle 

en sak jf. kommuneloven § 11-10 eller forvaltningsloven § 6 2. ledd? 

 

4. Har kommunestyret i ny kommune kompetanse til å omgjøre reguleringsplan som er 

vedtatt av en av sammenslåingskommunene, når det er innsigelser og planen derfor er 

sendt departementet for avgjørelse jf. plan og bygningsloven? 

 

 

 

Jane Anita Aspen 

daglig leder 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Molde, 19. februar 2020 

 

Til Kontrollutvalget Molde kommune 

 

 

REGULERINGSPLANEN RAUDSAND: ORDFØRERENS MAKTMISBRUK MED JUSEN SOM REDSKAP 

Rødt Molde ber kontrollutvalget vurdere feil bruk av rettslige argumenter som middel for at 
reguleringsplanen Raudsand ikke har kommet til votering. 
 
Fire feil i jusen fra ordfører Dahl basert på kommuneadvokatens uklarheter og tilfeldige rettskildebruk 
har vært avgjørende for å unngå at Molde kommunestyre har opphevet reguleringsplanen Raudsand. 
 
Dahl har ved flere anledninger fremstilt de rettslige rammene for kommunestyret på feilaktig grunnlag. 
Disse feilene fremsetter han med henvisning til kommuneadvokatens redegjørelser. Siden vi som 
kommunestyrerepresentanter forholder seg til feil hos ordføreren, innebærer dette at det er 
ordføreren som har ført kommunestyret bak lyset.  
 
Et sentralt spørsmål har hele tiden vært om kommunestyret har kompetanse til fatte et vedtak om å 
oppheve reguleringsplanen og dermed kreve den tilbake fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. «Kompetanse» i jusen betyr at vi har myndighet til, eller juridisk 
mulighet, til å fatte et vedtak.  
 
 

1. I forbindelse med møtet 19. desember 
Da vi fremmet forslag om opphevelse av reguleringsplanen til møte den 19. desember 2019 ble vi møtt 
med antagelser fra ordføreren. For det første ble det antatt basert på kommuneadvokatens notat 
(vedlegg 1) som blant annet inneholdt følgende: 
 

«For øvrig vil jeg gjøre oppmerksom på Inndelingsloven § 27, 2. ledd, som bestemmer (relatert 
til vår situasjon) at funksjonsperioden for kommunestyrene til de tre kommunen varer fram til 
sammenslåingstidspunktet og at deres kompetanse er avgrenset til å gjøre det som er 
nødvendig for å avslutte virksomheten fram til dette tidspunktet.  
I Rettsdatas kommentar til § 27, 2. ledd (note 214) påpeker Bernt at heller ikke det nye 
kommunestyret kan «treffe vedtak som binder de eksisterende enhetene i deres siste driftsår».  
Dette gir en klar indikasjon på at det ikke bør skje en realitetsbehandling av saken før den nye 
kommunen reelt er etablert pr. 01.01.20.» 



 
Dette er feil rettsforståelse. Kommuneadvokaten utelater den sentrale delen av bestemmelsen, i lov 
om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) av 15. juni 2001 nr. 60 § 27 
annet ledd siste punktum: «Deira ansvar og fullmakter er likevel avgrensa til det som er nødvendig for 
å avslutte verksemda i dei eksisterande einingane». Dette innebærer at det forrige kommunestyret i 
Nesset kun fungerer som et avviklingsstyre. De kan altså bare ta beslutninger som er «nødvendig for å 
avslutte verksemda». Hvorfor utelater kommuneadvokaten denne avgjørende formuleringen? I 
forarbeidene til Inndelingsloven står det tydelig at «Kommunestyret eller fylkestinget trer i funksjon frå 
konstitueringa». 
 
Molde kommune overtok kompetansene for vedtak for fremtiden da det konstituerte seg i oktober 
2019. Et eksempel på det er vedtaket av budsjettet for 2020 i desember 2019. Når det vises til professor 
emeritus Jan Fridthjof Bernts (blant annet forfatter av forarbeidene til kommunelova) kommentar 
betyr det at det nye kommunestyret ikke kan binde det sittende avviklingskommunestyret frem til 
sammenslåingen (her den 31. desember 2019). Men dette sitatet fra Bernt handler ikke om å binde 
hele kommunen fra 1. januar 2020. Notatet sier at det ikke «bør skje» en realitetsbehandling; men 
kommuneadvokaten konkluderer ikke med at det ikke er lovlig. Denne verdivurderingen i notatet 
«bør» er ikke basert på bindende rettslige kilder. 
 
Effekten av at ordføreren fremsatte disse feilaktige fortolkningene av Inndelingslova var at 
kommunestyrerepresentantene som fremmet saken lot seg villede til ikke å behandlet forslaget den 
19. desember 2019.  
 

2. Forståelsen av kravet til «sakspapirer» 
Ordføreren hevdet at det ikke var ‘saksdokumenter’ til forslaget til møtet 19. desember slik at forslaget 

kunne avvises etter Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 22. juni 2018 nr. 83 

(kml.) § 11-3. I forberedelse til å fremme saken på nytt i februar 2020, da det tilsynelatende problemet 

beskrevet under punkt 1 over, ikke lenger ville være tilstede, bad Rødt om veiledning om hva som 

ligger i «sakspapirer» etter kml § 11-3 forstand. Rødt har sendt forespørsel til Dahl om hva som skal 

for å oppfylle kravet om saksdokumenter så saken skal kunne fremmes, en serie av ganger (5 ganger: 

16.12.2019, 13.01.2020, 21.01.2020, 22.01.2020 og 27.01.2020, for en gjennomgang, se Rødts 

spørsmål til spørrehalvtimen i møtet 6. februar 2020 – vedlegg 2). Ingen av disse henvendelsene ble 

besvart. Og da det kom opp i internt notat fra kommuneadvokaten datert 29. januar 2020 (vedlegg 3), 

villedes igjen kommunestyret.  

Kommuneadvokaten responderer på dette først i notat av 29. januar 2020, hvor det konkluderes med 

at ordføreren har plikt til å sørge for utredning av saken. Men det at ordfører og administrasjonen har 

en plikt, kan ikke forstås som at andre er avskåret fra å begrunne eller belyse en saken. 

I notatet fra kommuneadvokaten står det følgende om muligheten for å utarbeide saksdokumenter 
for politikere: 

«I forarbeidene til gjeldende kommunelov er det lagt til grunn at denne form for 
saksbehandling ikke bør forekomme. I tilfelle der det kan tenkes akseptert, bør det forutsettes 
at denne framgangsmåten er omforent politisk og at all saksforberedelse folkevalgte i så tilfelle 
gjør, bør være offentlig. Det kan her vises til NOU 2016: 4 Ny kommunelov, s. 181. Det blir 
imidlertid her framhevet at: «Administrasjonen er den som har rollen og ansvaret for å utrede 
saker før politisk behandling.» Dette ble også lagt til grunn i den videre lovgivningsprosessen.» 

 
Forarbeidene inneholder ingen klare uttalelser som det refereres til, eller noe som ligner. Det er 
dermed ikke mulig å forstå hvor dette «bør» fra kommuneadvokaten kommer fra uten at Ordføreren 
ber kommuneadvokaten om den konkrete referansen til der han mener å lese dette inn i lovens 



forarbeider. Det uklart hvilke rettslige kilder kommuneadvokaten bygger sitt bør på. Det følger ikke av 
forarbeidene. Dette ønsker vi et svar på fra ordføreren.  
 
Det som står i forarbeidene er følgende: 

«§ 13-"Tredje ledd fastslår kommunedirektørens utredningsplikt. Dette er en videreføring av 
dagens bestemmelse, men med en noe nærmere presisering enn dagens lov. Saker som legges 
fram for folkevalgte organer, skal, som tidligere, være forsvarlig utredet. Bestemmelsen 
presiserer nå at utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. 
Utredningen skal derfor inneholde relevant og nødvendig informasjon om sakens faktum. I 
tillegg skal det juridiske grunnlaget være utredet i nødvendig og tilstrekkelig grad. Hvor 
omfattende denne utredningsplikten er, vil bero på en konkret vurdering av den aktuelle saks 
omfang, kompleksitet, tidsaspekt og så videre.» 

 
Det er ingenting i forarbeidene som indikerer at det skulle være noen form for begrensning i 
kommunestyrerepresentantenes mulighet til å legge frem sakspapirer.  
 
Professor emeritus Jan Fridtjof Bernt i Bergen skriver i epost til lagleder i Rødt Molde på som svar på 

dette spørsmålet, at  

«Jeg er litt usikker på hva som er problemet her. Den enkelte folkevalgte eller flere i fellesskap 

kan selvsagt utforme og legge frem ny dokumentasjon og synspunkter i en reguleringssak, og 

fremsette nye forslag, men hvis dette først gjøres i et møte eller svært kort før dette, må 

kommunestyret vurdere om det er forsvarlig å treffe vedtak i saken uten at dette er blitt 

fullstendig utredet av administrasjonen, jf. bestemmelsen om at kommunedirektøren har 

ansvar for å påse at saken er forsvarlig forberedt. Dette avgjør kommunestyret i første hånd, 

en det kan ikke nekte at nye forslag til vedtak i samme sak blir fremsatt og votert over. Jeg vet 

ikke dette er svar på det du spør om.» 

Det at kommunestyrerepresentanter kan fremme en sak med sakspapirer er altså så selvfølgelig, at 

professor Bernt ikke ser at dette kunne være noe problem. Dette står i kontrast til de summariske 

notatet fra kommuneadvokaten. I kommunestyret svarte ordfører Dahl til Rødt at han ikke hadde 

forstått at meningen med forespørselen var å slippe unna demokratiske prosesser. Dette var ikke 

poenget med spørsmålet. Rødt ønsket å få veiledning om hva som skal til for å oppfyllet kravet til 

utredning, nettopp for å følge kommunelovens normalordning med at et forslag fremmes med 

sakspapirer.  

Dahl sa under kommunestyremøtet den 6. februar at vårt spørsmål om hva som er sakspapirer etter 

kml. § 11-3 var et spørsmål om å omgå hans rett til å stanse en sak fra behandling. Men kml. § 11-3 

siste ledd inneholder ikke noen ubetinget rett for ordføreren; det er plikt for ordføreren til å påse at 

en sak er forberedt. Det betyr at hvis først et saksfremlegg fra en tredjedel av representantene 

oppfyller kravet til «sakspapirer» i lovens forstand så er hensynet bak regelen oppfylt. Da er det ikke 

lenger noen selvstendig begrunnelse for at ordføreren skal kunne forhindre at en sak kommer til 

votering i kommunestyret.  

Sakspapirene som mer enn en tredjedel av kommunestyrets representanter sendte inn med forslaget 

til møtet den 6. februar 2020 var identiske med de som ble lagt frem for Nesset kommunestyre i mai 

2019 da reguleringsplanen ble vedtatt, med tillegg av en kort redegjørelse for hvorfor planen må 

oppheves og behandles på ny. Hvis en mener at dette ikke oppfyller kravet til sakspapirer etter kml. § 

11-3 så var heller ikke dette oppfylt i mai 2019 i Nesset. I oversendelseseposten med forslaget ber vi 

dessuten om følgende: «Forslagsstillerne ber om at vi får en umiddelbar tilbakemelding hvis 

ordføreren mener at det er noen grunner til at saken ikke skal kunne fremmes eller grunner for saken 



skal kunne stanses fra behandling.» (uthevet her) Når ordføreren venter med å gi noen tilbakemelding 

på dette til den dagen sakspapirene sendes ut uten at denne saken er på sakskartet er det brudd på 

saksbehandlingsreglene fra ordføreren.  

Ordføreren påstår at han ikke fikk noen bekreftelse fra FrP om at de stilte seg bak forslaget. FrPs 

gruppeleder stod imidlertid i åpen kopi i e-post for innsendelse av saken. Ordføreren kontaktet ikke 

noen av gruppelederne før få timer forut for utsendelse av sakspapirene. Hvis ordføreren hadde i vært 

om noen av gruppene stilte seg bak forslaget burde han ha tatt kontakt langt tidligere.  

 

3. Inhabilitet som forslagsstiller? 

Dahl har argumentert med at de som fremmer et forslag med sakspapirer skulle bli inhabil til å 

behandle saken i kommunestyret. Kommuneadvokaten skrev følgende om habilitet i notatet av 29. 

januar 2020: 

«Det bør også nevnes i denne sammenheng at det kan oppstå habilitetsproblematikk for de 
politikere som har utarbeidet/står bak saksframlegget, dersom det skulle komme til 
behandling.  
Det er en grunnleggende regel i forvaltningsretten at en og samme person ikke skal behandle 
en sak både i utrednings-/saksframleggsfasen og i den politiske beslutningsfasen. Denne 
regelen har for kommunalt ansatte kommet direkte til uttrykk i Kommuneloven § 11-10, der 
det i 2. ledd fastslås inhabilitet for ansatte som har behandlet en sak og som senere kommer i 
befatning med den som politiker.  
Det er nærliggende å anta at den grunnleggende problemstilling med faktisk dobbelpåvirkning 

i en sak kan rammes av habilitetsregelen i Forvaltningsloven § 6, 2. ledd.» 

Først er det viktig å merke seg den spekulative ordlyden i dette avsnittet: «det kan oppstå», 

«nærliggende å anta» og «kan rammes». Dette gir uttalelsen i notatet et mer synsete enn klart rettslig 

innhold. Regelen i kml. § 11-10 annet ledd handler om en helt annen situasjon; den omhandler der en 

saksbehandler senere blir folkevalgt. Å trekke denne regelen inn her i en helt annen faktisk situasjon 

er svært godt egnet til å forvirre oppfatningen av rettstilstanden for de folkevalgte.  

Hvis ordføreren basert på kommuneadvokatens notat mener at en politiker ikke kan være med i 

behandling av en sak på ulike måter så må det utarbeides en inhabilitetsvurdering av enhver som 

hadde befatning saken i Nesset kommune. Enhver av de som deltok i behandlingen i Nesset vil dermed 

kunne være inhabile til enhver befatning med saken i Molde kommune. Inhabilitet som følge av 

deltagelse i behandlingen av reguleringsplanen i Nesset kommune i mai 2019 må derfor snarest 

vurderes. Kontrollutvalget bes derfor å sette i gang en vurdering av hvert kommunestyremedlem sin 

tidligere befatning med saken og utarbeide notater om hver enkeltes inhabilitet.  

Hvis regelen skulle være slik som notatet ordføreren støtter seg på, vil et medlem i kommunestyret 

som behandler og forbereder en sak i et hovedutvalg eller i formannskapet ha vært med på 

saksforberedelsene. Dette er naturligvis ikke regelen siden det ville ha lammet de politiske prosessene. 

Det å stille forslag med bakgrunnsinformasjon fra en tredjedel av kommunestyrerepresentantene 

leder altså ikke til inhabilitet. I helt særegne tilfeller kan det måtte vurderes om det oppstår inhabilitet 

etter fvl. § 6.2, men det vil måtte vurderes i hver sak. Denne bestemmelsen gir ikke grunnlag for på 

helt generelt grunnlag å si at forslagsstillere blir inhabile. Denne påståtte og hypotetiske inhabiliteten 

fremstår som ubegrunnet rettslig. Det er ikke fremlagt rettslige kilder som kan begrunne dette 

standpunktet.  



Ordføreren har brukt et uriktig juridisk argument til å påvirke de politiske prosessene slik at saken om 

oppheving av reguleringsplanen Raudsand har blitt forhindret. 

 

4. Omgjøringsadgangen - kombinasjon av plan- og bygningsloven og forvaltningsloven 

Etter Plan- og bygningsloven §12-13 tredje ledd: «Departementet kan, selv om det ikke er reist 

innsigelse, oppheve hele eller deler av planen eller gjøre de endringer som finnes påkrevd, dersom den 

strider mot nasjonale interesser eller regional plan.» Det foreligger en serie av innsigelser fra Møre og 

Romsdal Fylkeskommune og nabokommunene mot planen. Flere av disse innsigelsene er rettslige 

mangler som hver for seg kan gjøre reguleringsplanen ugyldig.  

Etter forarbeidene til PBL § 5-6, står «Departementet […] fritt ved avgjørelsen av saken om innsigelsen 

skal tas til følge og planen endres eller oppheves, eller om planen skal bli stående slik kommunen har 

lagt opp til.»  

Det er særlig rettslige feil og mangler som begrunner at KMD bes om å oppheve planen og sende den 

tilbake til Nye Molde kommune. Det er altså ingen ting som forhindrer et vedtak fra Molde kommune 

som lyder som følger: 

«Molde kommune ber om at KMD opphever reguleringsplan Nesset kommune vedtok 

reguleringsplanen plannummer 201601 den 23. mai 2019 under sak 44/19.» 

Det ville være en klar oppfordring til at KMD skulle benytte denne adgangen til å oppheve 

reguleringsplanen. Det er ingen rettslige stengsler fra denne behandlingsformen. 

 

Kommuneadvokaten, gjentatt av kommunedirektøren fremstiller også denne jusen feilaktig i notat av 

29. januar 2019:  

«Avslutningsvis vil jeg til realiteten ikke unnlate å nevne at kommunens omgjørings- 
kompetanse slik saken står nå, synes å være begrenset. Når det foreligger innsigelser vil 
kommunens reguleringsvedtak nærmest være som en innstilling til departementet som da gjør 
endelig vedtak, som ikke er gjenstand for klage, jfr. Plan- og bygningsloven § 12-13.» 

 
Her skrives det i brevet fra ordføreren ordet «klage». Dette er å misforstå omgjøringsreglene. Det er 
viktig å skille mellom klage og omgjøring i forvaltningsretten. Parallellen som trekkes i notatet om at 
reguleringsplanvedtaket vil «nærmest være som en innstilling» er heller ikke basert på rettslige kilder. 
En reguleringsplan vedtas av kommunestyret i første instans og normalt også som siste instans. Et 
planvedtak er altså ingen innstilling, men et vedtak fra kommunestyret siden kompetansen ligger hos 
kommunen. I notatet er fremstillingen av rettsreglene uklare og basert på ett eneste sitat fra juridisk 
teori: 

«Om dette temaet framgår det i Plan- og bygningsrett, Pedersen m. fl., Universitetsforlaget, 
3.utg. s. 322:  
For det første kan ikke kommunen gripe inn i departementets vedtakelseskompetanse  
etter pbl. § 12-13 annet ledd når det foreligger innsigelse mot kommunestyrets vedtak.  
Det følger av det alminnelige overordningsforholdet for vedtakelseskompetansen. Ønsker 
kommunen å endre sitt vedtak, må den følge saksbehandlingsreglene for endring av 
reguleringsplaner – se § 12-14 første ledd.  
Plan- og bygningsloven § 12-14 fastslår bl. a. at: For utfylling, endring og oppheving av 
reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan.» 

 



Kommuneadvokaten tar ikke noen klare standpunkter i sitt brev, siden formuleringen «synes klart» 

velges. Det kan virke som at kommuneadvokaten ikke står fullt inne for de tilløpene til rettslige 

drøftelser som oppstilles. Videre handler innholdet i kommuneadvokatens argumentasjon for en 

situasjon der kommunene ønsker å treffe vedtak som strider mot innsigelsene. I et slik tilfelle har ikke 

kommunen slik myndighet mens saken står for departementet.  

På spørsmål fra lagleder i Rødt Molde har Professor emeritus Hans Chr. Bugge, som ledet 

Planlovutvalget som utarbeidet plan- og bygningsloven, uttalt at det er grunnlag for kommunen til å 

oppheve en reguleringsplan før den er stadfestet av KMD. Altså motsatt konklusjon av det som 

kommuneadvokaten «synes» være løsningen. Dette spørsmålet kommer nesten aldri opp, siden en 

kommune som nettopp har vedtatt en reguleringsplan med det arbeidet det innebærer, sjeldent 

ønsker å omgjøre sitt eget vedtak. Dette stiller seg annerledes i situasjonen med 

kommunesammenslåinger. Her kan det være behov for å se hele den nye kommunens areal og 

prioriteringer i sammenheng. Bugge mente at «Hvis dette er en indirekte følge av 

kommunesammenslåing, vil jeg si at det absolutt kan være en god og saklig grunn til å ta saken opp 

igjen.» Dette innebærer at Molde kommunestyre hadde kompetanse til å oppheve planen den 6. 

februar 2020, men ble villedet av kommunedirektørens referanser til kommuneadvokatens «det 

synes». I denne redegjørelsen fra kommunedirektøren som mer minnet om et partsinnlegg enn et 

nøytralt fremlegg fra administrasjonen, ble det ikke åpnet for replikk. Dette må være et brudd på 

reglementet. 

 

Vi ber om at kontrollutvalget vurderer disse situasjonene av feilaktig bruk av rettslige argumenter. 

Vi er tilgjengelige for ytterligere opplysninger.  

 

Vennlig hilsen. 

       

Morten Walløe Tvedt  Ivar Aasgaard Røsand 

Lagleder Rødt Molde og første vara Gruppeleder Rødt Molde 

Epost: mortenroedt@gmail.com                                                                      ivar.aa.rosand@gmail.com 

Telefon: +4790673230 +4798870753 

 

Kopi: 

Ordfører Torgeir Dahl, torgeir.dahl@molde.kommune.no 

Grupperledere i Molde kommunestyre 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kommunalminister Nicolai Astrup, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo, 

postmottak@kmd.dep.no 
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Til: Rådmannen 

 

HER 

 

 

 

Vedr. krav om behandling av om tema avfallsdeponi i Nesset kommune i 

kommunestyremøte for nye Molde kommune 19.12.19. 
 

Jeg viser til samtale med deg i dag det det ble bedt om en kort redegjørelse for regelverket 

som følge av at det er kommet krav om at nevnte tema er krevd behandlet som sak av mer enn 

1/3 av medlemmene i kommende kommunestyremøte. (Merk: Jeg har ikke sett selve kravet.) 

 

Kommuneloven har følgende generelle regulering av dette temaet: 

 
§ 11-3.Innkalling og saksliste 

Lederen av et folkevalgt organ setter opp saksliste for hvert enkelt møte. Innkalling 
til møtet skal sendes til organets medlemmer med rimelig varsel. Innkallingen skal 
inneholde en liste over de sakene som skal behandles, og dokumentene i sakene. En sak 
skal settes på sakslisten hvis minst 1/3 av organets medlemmer krever det. 

Møtet skal kunngjøres på en hensiktsmessig måte, også hvis det antas at møtet vil bli 
helt eller delvis lukket etter § 11-5. 

Sakslisten til møtet og andre møtedokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, 
skal være tilgjengelige for allmennheten. 

Et folkevalgt organ kan med alminnelig flertall vedta å utsette 
realitetsbehandlingen av en sak som er oppført på den utsendte sakslisten. 

Et folkevalgt organ kan fatte vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis 
ikke møtelederen eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg det. På tilsvarende 
måte kan organet fatte vedtak i en sak der saksdokumentene ikke er sendt ut sammen 
med innkallingen, hvis ikke møtelederen eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter 
seg det. 

(Min understrekning og utheving.) 
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Det framgår av § 11-3 siste ledd at møteleder eller 1/3 av representantene har kompetanse til å 

stanse realitetsbehandling og vedtak i en sak som er satt opp på sakslisten der tilhørende saks-

dokumenter ikke er sendt ut sammen med denne.  

Dette er også poengtert i Rettsdatas noteverk til § 11-3 (Bernt, av 09.10.19), der det påpekes 

at det påhviler møteleder en plikt (og representantene for øvrig) til å reagere og sørge for at 

saksbehandlingen er forsvarlig.  

Dersom saken ikke er utredet på forhånd, er det nærliggende å slutte at saken ikke bør tas opp 

til realitetsbehandling. 

I Rettsdatas noteverk til § 11-3 tar Bernt også til orde for at «Møteleder bør imidlertid gjøre 

oppmerksom på mindretallets rett til å motsette seg at det treffes realitetsvedtak i saken, enten 

når den foreslås tatt inn på sakslisten, eller når det fremmes forslag om slikt vedtak. (note 11-

3-14) 

Dette innebærer (i vårt tilfelle) at saklisten bør ha en bemerkning om dette. 

 

Ellers omfatter ikke § 11-3 et organs mulighet til å fatte vedtak knyttet til hvordan en sak 

ønskes behandlet (prosess). 

 

 

For øvrig vil jeg gjøre oppmerksom på Inndelingsloven § 27, 2. ledd, som bestemmer (relatert 

til vår situasjon) at funksjonsperioden for kommunestyrene til de tre kommunen varer fram til 

sammenslåingstidspunktet og at deres kompetanse er avgrenset til å gjøre det som er 

nødvendig for å avslutte virksomheten fram til dette tidspunktet. 

I Rettsdatas kommentar til § 27, 2. ledd (note 214) påpeker Bernt at heller ikke det nye 

kommunestyret kan «treffe vedtak som binder de eksisterende enhetene i deres siste driftsår».  

Dette gir en klar indikasjon på at det ikke bør skje en realitetsbehandling av saken før den nye 

kommunen reelt er etablert pr. 01.01.20.  

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

Kommuneadvokaten i Molde 

 

 

 

Geir A. Kristoffersen 
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Molde, 2. februar 2020 

 

Fra Rødt Molde v/kommunestyrerepresentant Ivar Aasgaard Røsand 

 

Til Ordfører Torgeir Dahl, Molde kommune 

 

Spørsmål til ordfører saksbehandling vedrørende innsendelse av sak til kommunestyremøtet 6. 

februar 2020 

 

Ordfører, vi har spurt om hva som kreves av fremgangsmåte og innhold for å fremme sak med 

sakspapirer om omgjøring av reguleringsplanen på Raudsand gjentatte ganger, fra første gang den 16. 

desember. Ordføreren opplyser først 28. januar at han ikke engang har oppfattet spørsmålet.  

Mener Ordføreren at dette oppfyller saksbehandlingsreglene, dvs krav til veiledningsplikt, 

informasjonsplikt og krav til forsvarlig saksbehandling? 

Etter kommuneadvokatens brev med redegjørelse om kml § 11-3 datert den 9. desember 2019 bad vi 

om veiledning fra ordfører og administrasjonen om hva som skal til for å oppfylle kravet til 

«sakspapirer» etter kml. § 11-3 siste ledd, sitat:  

«Vi ber om en veiledning fra administrasjonen og ordfører om hva som stilles av krav til 
"sakspapirer" slik at vi kan fremme saken på nytt på nyåret med mer bakgrunnsinformasjon.» 

 

Denne forespørselen ble sendt den 16. desember 2019.  

Vi purret på svar i epost av 13. januar hvor vi skriver:  

«Vi i Rødt avventer stadig en tilbakemelding på hva som anses som "sakspapirer" i §11-3's 

forstand slik at vi kan følge opp saken videre. Denne tilbakemeldingen trenger vi så snart som 

overhode mulig. Det er snart en måned siden denne forespørselen ble sendt første gang.  

Vi har også bedt om en redegjørelse om hvorfor ordføreren ikke oppfylte veiledningsplikten 

ved å informere om at det var et krav for å fremme saken at den følges med sakspapirer 
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såsnart han mottok saken meldi[n]g til møtet av 19. desember […]. Vi vil gjerne ha en 

tilbakemelding på dette også.  

Det er nødvendig at vi som folkevalgte blir møtt med litt raskere respons på spørsmål til 

administrasjonen. På forh[å]nd takk». 

Heller ikke denne henvendelsen ble besvart av ordføreren.  

Spørsmålet om hva som skal til for å fremme saken ble prekært frem mot fristen torsdag 23. januar 

2020 til møtet 6. februar 2020.  

Vi kontaktet ordfører på telefon før helgen 18.-19. januar. Ordføreren ble også oppringt tirsdag den 

21. januar ca kl 15. Disse ubesvarte anropene ble fulgt opp med en tekstmelding med følgende tekst: 

«Hei Dahl, Nå har vi forespurt kravet til saksdok etter din fortolkning gjentatte ganger. Betyr 

unnlatt svar at du som ordfører trenerer forslagstilling fra representanter i kommunestyret? I 

såfall er du på god vei mot å bryte god forvaltningsskikk. Vi i Rødt forventer svar på dette 

spørsmålet umiddelbart.[…].» 

Klokken 17:58 ble denne meldingen besvart med følgende tekst: 

«Hei. Dette ble sendt dere den 12.12.2019 kl 11:34. Mvh Torgeir Dahl.» 

Den eposten ordføreren viser til handler imidlertid ikke om dette spørsmålet. 

 
Vår umiddelbare oppfølgning av det manglende svaret ble sendt i tekstmelding til ordfører samme dag 

med følgende tekst: 

«[…] Det vi fikk den 12.12 var noe helt annet. Så vi venter stadig på informasjon om hva som skal til av 

sakspapirer. Skjønte at det var opp[e] i formannskapet i dag også uten at du eller noen andre svarte. 

[…]» 

Heller ikke dette spørsmålet ble besvart av ordfører.  

 

Vi sender nok en oppfølgning onsdag 22.1, sitat: 

«Hei Dahl, Vi venter fortsatt på et svar ang hva som kreves for saksdokumenter. [...]» 
 

Denne forespørselen forblir ubesvart.  

Forslag til omgjøring av reguleringsplan ble i god tro sendt inn torsdag 23.1 klokken 06:44. I 

oversendelseseposten står det følgende: 

Til Molde kommune v/ ordføreren 

[Vedlagt følger forslag til sak om omgjøring av reguleringsplanen på Raudsand med 

saksdokumenter. Saken fremmes med over 1/3 av kommunestyrets meldlemmer, som 

fremgår av det vedlagte dokumentet.] Gruppelederne kan bekrefte antallet fra hver gruppe 

som står bak forslaget. 

Forslagsstillerne ber om at vi får en umiddelbar tilbakemelding hvis ordføreren mener at det 

er noen grunner til at saken ikke skal kunne fremmes eller grunner for saken skal kunne 
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stanses fra behandling. Vi ber også om at KMD varsels om at saken kommer til behandling på 

møtet 6. februar som svar på brev om dette. 

[…] 

Ved noen tvil ber vi om at alle gruppelederne bak forslaget kontakts umiddelbart.  

[...] 
 

Vi mottar ikke noen bekreftelse på at forslaget er mottatt, heller ikke kommunikasjonen den 24. januar 

svarer på dette. Dahl svarer:  

«Ja, jeg skjønner at dette er spennende for dere. Jeg må bruke helga for å sjekke formalitetene 

rundt initiativet. God helg. Mvh Torgeir Dahl».  

Vi svarer at dette «ikke er spennende».  

Vi ringer opp Dahl 27. januar 12:45, anropet blir ikke besvart og vi hører ikke noe fra Dahl før dagen 

etter, den 28. januar.  

Klokken 15:08 orienterer Dahl om at han etter sigende har misforstått spørsmålet om krav til 

dokumentasjon: 

Viser til denne og tidligere mailer. 
Jeg må erkjenne at jeg ikke har oppfattet kjernen i din forespørsel. Trodde dette fortsatt 
dreide seg om §11-3, siste ledd. Min og kommuneadvokatens vurdering ble - som tidligere 
nevnt - oversendt den 12.12.2019. 
[…] 
Det er ingen tvil om at minimum 1/3-del av kommunestyrets medlemmer kan kreve å få satt 
en sak på sakslisten. […] 
 

 
Vi har altså stillet spørsmålet om hva som skal til for å fremme saken riktig minst seks ganger over seks 

uker. Først dagen før saksdokumentene skal sendes ut til møtet den 6. februar, svarer ordføreren at 

han har misforstått – mens ordførerens egendefinerte «misforståelse» jo er det riktige forståelsen av 

spørsmålet. Det er nettopp fortolkningen av § 11-3 siste ledd vi har spurt om hele tiden. Ordføreren 

har altså forstått dette spørsmålet riktig, men bare unnlatt å svare på det.  

Ordfører, vi har spurt om hva som kreves av fremgangsmåte og innhold for å fremme sak med 

sakspapirer om omgjøring av reguleringsplanen på Raudsand gjentatte ganger, fra første gang den 16. 

desember.  

Mener Ordføreren at dette oppfyller saksbehandlingsreglene, dvs. krav til veiledningsplikt, 

informasjonsplikt og krav til forsvarlig saksbehandling? 



 

Molde kommune 
Kommuneadvokaten 

 

 
    Besøksadresse: 

    Rådhuset 

Postadresse: 

Rådhusplassen 1 

6413 MOLDE 

Telefon: 

71 11 20 00 

Telefaks: 

71 11 10 25 

Organisasjonsnr.: 

944 020 977 

 

 

 

         Internnotat 
 

         Molde, dato 29.01.20 

 

 

 

          

Til: Ordfører 

 

 

 

Vedr. krav om kommunestyrebehandling av politisk utarbeidet saksframlegg:  

Omgjøring – Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand  

 

Jeg viser til samtaler med deg og kommunedirektør Arne Sverre Dahl på bakgrunn av at det 

fra partiet Rødt er kommet forslag til sak med bilagsmateriale om omgjøring av nevnte 

reguleringsplan, som etter innsigelser nå ligger til sluttbehandling i Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. 

 

Med dette som bakgrunn ble jeg er bedt om å si noe generelt om hvordan saksbehandlingen i 

kommunen bør foregå med grunnlag i lov og reglement, herunder også i forhold til denne 

konkrete saken. 

  

 

Etter Kommuneloven § 13-1, 3. ledd har kommunedirektøren plikt til å «påse at saker som 

legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og 

rettslig grunnlag for å treffe vedtak.» 

Dette innebærer at administrasjonen i kommunen v/kommunedirektøren normalt har et 

selvstendig ansvar for saksforberedelse i saker som skal til politisk behandling, kommune- 

loven bruker det bydende ordet skal om denne plikten. 

 

 

I kommunestyrets reglement pkt. 1, går det bl. a. fram at ordføreren «sørger for at saker som 

legges fram for kommunestyret, er forberedt politisk på forsvarlig måte…….» 

 

Videre har Kommuneloven § 11-3, 1 ledd følgende ordlyd: 

Lederen av et folkevalgt organ setter opp saksliste for hvert enkelt møte. Innkalling til 
møtet skal sendes til organets medlemmer med rimelig varsel. Innkallingen skal 
inneholde en liste over de sakene som skal behandles, og dokumentene i sakene. En sak 
skal settes på sakslisten hvis minst 1/3 av organets medlemmer krever det. 

 

Det er ordføreren som i hht. Kommuneloven § 6-1, 1. ledd, leder møtene i kommunestyre og 

formannskap.  

Pliktene/kompetansen etter loven som er inntatt ovenfor tilligger derfor ordføreren. 
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Kommuneloven gir følgelig klart uttrykk for at skillet mellom politikk og administrasjon 

(herunder saksforberedelse) må håndheves på kommunalt nivå, videre hvordan 

saksbehandling normalt skal foregå. Dersom dette ikke respekteres vil det foreligge 

saksbehandlingsfeil. 

 

 

Det framgår imidlertid også følgende av Kommuneloven § 11-3, 5. ledd: 

Et folkevalgt organ kan fatte vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke 
møtelederen eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg det. På tilsvarende måte 
kan organet fatte vedtak i en sak der saksdokumentene ikke er sendt ut sammen med 
innkallingen, hvis ikke møtelederen eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg 
det. 

 

Denne bestemmelsen er et unntak fra den dominerende hovedregel om administrativ 

saksutredning og forutgående oppføring på sakslisten, men også her har ordfører eller 1/3 av 

organets medlemmer rett til å stanse realitetsbehandling og vedtak i saken. 

 

 

Det er fra partiet Rødt reist spørsmål om politikere, partier eller politiske fraksjoner på 

eget initiativ kan utarbeide saksframlegg og kreve dette realitetsbehandlet i politiske 

organ og dermed sette til side bestemmelsen om kommunedirektørens utredningsplikt i 

Kommuneloven § 13-1, 3. ledd og erstatte den og dermed også nøytralisere møteleders og  

1/3 av representantenes rett til å stanse realitetsbehandling og vedtak etter samme lovs 

§ 11-3, 5. ledd. 

 

I forarbeidene til gjeldende kommunelov er det lagt til grunn at denne form for 

saksbehandling ikke bør forekomme. I tilfelle der det kan tenkes akseptert, bør det forutsettes 

at denne framgangsmåten er omforent politisk og at all saksforberedelse folkevalgte i så 

tilfelle gjør, bør være offentlig. Det kan her vises til NOU 2016: 4 Ny kommunelov, s. 181. 

Det blir imidlertid her framhevet at: «Administrasjonen er den som har rollen og ansvaret for 

å utrede saker før politisk behandling.» Dette ble også lagt til grunn i den videre 

lovgivningsprosessen. 

 

Etter det jeg forstår er det ikke omforent politisk at den aktuelle saken skal forberedes på 

politisk nivå og det skriftlige materialet som foreligger, bør derfor kunne betraktes som en 

politisk (fraksjons)behandling, som ikke tilfredsstiller kravene til saksdokumenter i 

Kommuneloven § 11-3, 5. ledds forstand.  

 

Det bør også nevnes i denne sammenheng at det kan oppstå habilitetsproblematikk for de 

politikere som har utarbeidet/står bak saksframlegget, dersom det skulle komme til 

behandling.  

Det er en grunnleggende regel i forvaltningsretten at en og samme person ikke skal behandle 

en sak både i utrednings-/saksframleggsfasen og i den politiske beslutningsfasen. Denne 

regelen har for kommunalt ansatte kommet direkte til uttrykk i Kommuneloven § 11-10, der 

det i 2. ledd fastslås inhabilitet for ansatte som har behandlet en sak og som senere kommer i 

befatning med den som politiker. 

Det er nærliggende å anta at den grunnleggende problemstilling med faktisk dobbelpåvirkning 

i en sak kan rammes av habilitetsregelen i Forvaltningsloven § 6, 2. ledd.   
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Etter det jeg kjenner til er det heller ikke fram til nå kommet noe oppdrag fra politiske 

organ til kommunedirektøren om å forberede en sak om foreliggende tema for politisk 

behandling. 

 

 

Avslutningsvis vil jeg til realiteten ikke unnlate å nevne at kommunens omgjørings- 

kompetanse slik saken står nå, synes å være begrenset. Når det foreligger innsigelser vil 

kommunens reguleringsvedtak nærmest være som en innstilling til departementet som da gjør 

endelig vedtak, som ikke er gjenstand for klage, jfr. Plan- og bygningsloven § 12-13. 

Om dette temaet framgår det i Plan- og bygningsrett, Pedersen m. fl., Universitetsforlaget, 

3.utg. s. 322: 

 

 For det første kan ikke kommunen gripe inn i departementets vedtakelseskompetanse 

 etter pbl. § 12-13 annet ledd når det foreligger innsigelse mot kommunestyrets vedtak.     

Det følger av det alminnelige overordningsforholdet for vedtakelseskompetansen. 

Ønsker kommunen å endre sitt vedtak, må den følge saksbehandlingsreglene for 

endring av reguleringsplaner – se § 12-14 første ledd.  

 

Plan- og bygningsloven § 12-14 fastslår bl. a. at: For utfylling, endring og oppheving av 

reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan. 

 

 

Etter dette synes det klart at det politisk utarbeidete saksframlegget med tilhørende forslag til 

vedtak om omgjøring og oppheving av reguleringsplanen, ikke har hjemmel for å kunne få 

virkning etter sitt innhold. 

 

 

 

Ta kontakt dersom ytterligere avklaringer er ønskelige! 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

Kommuneadvokaten i Molde 

 

 

 

Geir A. Kristoffersen 
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Fra: Morten Tvedt Rødt i Molde
Til: vigdis.fjoseid@gmail.com; Postmottak - Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal; Aspen, Jane Anita
Emne: Fwd: Innsyn i andre rettsråd om Raudsand
Dato: 25. februar 2020 01:04:39
Vedlegg: Outlook-glbmn5jl.png

19120600 Mognstad - Dahl.pdf
20012300 Gudmund Bole - Fylkeshuset.pdf

Til Kontrollutvalget.
Som tillegg til sak om feilaktig bruk av rettslige argumenter, oversender vi de to "notatene"
som Ordføreren bygget sin avgjørelse på.
Det at kommunestyret ikke fattet en avgjørelse er og etter forvaltnignsretten er også en
avgjørelse som kontrollutvalget må kunne prøve lovligheten av.

Vennlig hilsen
Morten 

---------- Forwarded message ---------
Fra: Morten Tvedt Rødt i Molde <mortenroedt@gmail.com>
Date: man. 24. feb. 2020 kl. 20:51
Subject: Re: Innsyn i andre rettsråd om Raudsand
To: Roald, Britt Rakvåg <britt.rakvag.roald@molde.kommune.no>, Dahl, Arne Sverre
<arne.sverre.dahl@molde.kommune.no>, Ivar Aasgaard Røsand
<ivar.aa.rosand@gmail.com>, Kim Thoresen-Vestre <kim_thoresen@hotmail.com>, Knut
Iversen Foseide <Kiversen@hotmail.com>, <sandnes.simon@outlook.com>,
<svein.atle.roset@gmail.com>, <kjell.johan.vatne@icloud.com>, <ingcefri@gmail.com>,
<ran-gun@online.no>, Dahl, Torgeir <torgeir.dahl@molde.kommune.no>

Til Dahl og grupplederne i alle de politiske partiene,

Vedlagt følger de to "notatene" som er grunnlaget for de rettsrådene som ordføreren har
støttet seg på for å gi kommunestyret rettslgie rammer for deres myndighetsutøvelse. 
Det finnes altså ikke noen analyser fra juristene i Fylkeshuset, men bare noen nedtegnelser
gjort av ordføreren fra to samtaler?  
Mener Dahl at dette forsvarlig saksbehandling? Er dette de juridisk resonnmenet som
Torgeir Dahl vil bygge på som bakgrunn for å informere kommunens folkevalgte om den
rettslige bakgrunnen for at de ikke skal kunne behandle en sak så viktig som denne. 
Spørsmålet om kommunestyret har kompetansen/myndighet til å behandle en sak er
viktige spørsmål, som fortjener en grundigere behandling enn dette.
Hvor er seriøsiteten i saksbehandlingen fra ordfører og kommunedirektør når en baserer
det en legger frem til kommunestyret som rettslige rammer?

Vennlig hilsen
Morten 

man. 24. feb. 2020 kl. 10:30 skrev Roald, Britt Rakvåg
<britt.rakvag.roald@molde.kommune.no>:

Hei.

 

Viser til forespørsel og legger ved to mailer oversendt til undertegnede med notat som er
gjort av ordfører i forbindelse med møter med juridisk sjef i Møre og Romsdal
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Fylkeskommune, Gudmund Lode, og direktør for Justis- og beredskapsavdelingen hos
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Helge Mongstad.

 

Dette journalføres i Molde kommune.

 

Med vennlig hilsen

 

Britt Rakvåg Roald

assisterende kommunedirektør

mobil: 41 55 28 03

 

molde.kommune.no

 

 

Fra: Morten Tvedt Rødt i Molde <mortenroedt@gmail.com>
Sendt: torsdag 20. februar 2020 14:24
Til: Roald, Britt Rakvåg <britt.rakvag.roald@molde.kommune.no>; Dahl, Torgeir
<torgeir.dahl@molde.kommune.no>; Dahl, Arne Sverre
<arne.sverre.dahl@molde.kommune.no>
Kopi: Ivar Aasgaard Røsand <ivar.aa.rosand@gmail.com>
Emne: Innsyn i andre rettsråd om Raudsand

 

Til Molde kommune,

I dagens Budstikke viser Dahl til andre rettsråd enn de fra kommuneadvokaten. Særlig
ber vi om innsyn i uttalelsene fra "juristar på Fylkeshuset". 

Vi ber om at disse notatene eller betenkningene åpnes for innsyn og offentliggjøres så
snart som mulig. 

Vennlig hilsen

Morten 

 

--

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.molde.kommune.no%2F&data=02%7C01%7C%7Cd62c8ee1f28c48811fe808d7b900a075%7C90b1dbcbc1e2453b83f9c09316c9300a%7C0%7C0%7C637181284648436364&sdata=ZHLWLqoQajFuYq9lC6DKBhXADBBI7LneqoswOYTGqyI%3D&reserved=0
mailto:mortenroedt@gmail.com
mailto:britt.rakvag.roald@molde.kommune.no
mailto:torgeir.dahl@molde.kommune.no
mailto:arne.sverre.dahl@molde.kommune.no
mailto:ivar.aa.rosand@gmail.com


Kameratslig hilsen,

Morten Walløe Tvedt

lagleder Rødt Molde

styremedlem Rødt Møre og Romsdal

Bli med i Rødt - fordi felleskap fungerer

-- 
Kameratslig hilsen,
Morten Walløe Tvedt
lagleder Rødt Molde
styremedlem Rødt Møre og Romsdal
Bli med i Rødt - fordi felleskap fungerer

-- 
Kameratslig hilsen,
Morten Walløe Tvedt
lagleder Rødt Molde
styremedlem Rødt Møre og Romsdal
Bli med i Rødt - fordi felleskap fungerer

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fxn--rdt-0na.no%2Fbli-medlem&data=02%7C01%7C%7Cf66c309b5e2742d5ba5708d7b6108b56%7C90b1dbcbc1e2453b83f9c09316c9300a%7C0%7C0%7C637178054479366061&sdata=KnRog9746V6AgZjDpl4epAiiCTtmAupkL1jT5pMjdc4%3D&reserved=0
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Saksframlegg 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 19/20 Kontrollutvalget 24.4.2020 

HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET. STRATEGI FOR MOLDE 

KOMMUNES EIERSKAP I ISTAD AS – AVVISING AV BEHANDLING I 

KOMMUNESTYRET 

Sekretariatets innstilling 

På bakgrunn av kommunelovens regler i §§ 11-8 Hastesaker og 26-1 Eierskapsmelding, vil 

kontrollutvalget anbefale kommunestyre å vurdere om sak Strategi for Molde kommunes 

Eierskap i Istad AS, likevel bør tas opp til behandling i kommunestyret.   

Saksopplysninger 

Kommunelovens § 23-2 og Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3, omhandler 

kontrollutvalgets ansvar og myndighet. 

Kontrollutvalgets reglement, som er vedtatt av kommunestyret, sier følgende om 

kontrollutvalgets arbeidsmåte: 

§ 6. Kontrollutvalgets arbeidsmåte

Kontrollutvalget skal holde seg orientert om den administrative og politiske virksomheten i 
Molde kommune. Gjennom sitt arbeid skal utvalget legge vekt på samarbeid og opptre på en 
uavhengig og politisk nøytral måte. Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske 
prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer eller kommunale organer. 
Kontrollutvalget vil særlig legge vekt på å følge opp kommunens beslutningssystemer, rutiner 
og organisasjonens egen kvalitetssikring.

Gjennom en aktiv og synlig arbeidsmåte vil kontrollutvalget bidra til at feil og 
uregelmessigheter forebygges, men i den grad slike forhold skulle forekomme, vil utvalget 
påpeke dette.

Taushetsplikt er ikke til hinder for at kontrollutvalget kan gjennomføre kontrolltiltak og 

undersøkelser som utvalgt mener er nødvendig. Kontrollutvalget har rett til å være tilstede i 

lukkete møter i folkevalgte organer i kommunen. Kommunestyret kan selv bestemmer at denne 

retten ikke gjelder i møter i kommunestyret.  

Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret. Dersom kontrollutvalget gjennom sitt arbeid 

ser behov for pålegg, så må dette rapporteres til kommunestyre. Det er kun kommunestyret 

som har myndighet til å gi pålegg, kontrollutvalget kan bare anmode og anbefale. 



Om kontrollutvalget skal behandle en sak, vil være avhengig av om saken ligger innenfor 

kontrollutvalgets mandat. I tillegg må kontrollutvalget vurdere om saken representerer en 

tilstrekkelig risiko for manglende måloppnåelse, regeletterlevelse eller vedtaksoppfølging.  

 

Kontrollutvalget kan også behandle henvendelser fra innbyggere eller andre aktører som 

mener de har en sak for kontrollutvalget. Kontrollutvalget avgjør selv om henvendelsen hører 

inn under kontrollutvalgets oppgaver. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan.  

 

Kontrollutvalget skal arbeide for 

• å sikre god kvalitet i kommunens tjenester 

• å sikre god produktivitet og en effektiv ressursutnyttelse 

• å ivareta innbyggernes rettsikkerhet i deres kontakt med den kommunale 

           forvaltningen 

• å sikre at politiske vedtak i Molde kommune følges opp. 

 

Kontrollutvalget har 5.4.2020 mottatt en henvendelse fra MDG, Molde SV og Rødt Molde. 

Det blir vist til at saken Strategi for Molde kommunes eierskap i Istad AS, i en 

normalsituasjon skulle sake vært lagt frem for endelig vedtak i kommunestyret. På grunn av 

den pågående situasjonen med Korona, der det i en periode bare var formannskapet som 

møtes, legger kommunedirektøren frem saken med forslag om endelig vedtak i 

formannskapet.  

Innsenderne mener at koronasituasjonen ikke er grunn til å la være å følge demokratisk 

prinsipper. De mener kravene til å behandle en sak som hastesak ikke er oppfylt.  

 

Vedlagt saken følger:  

• Sak 51/20 Strategi for Molde kommunes eierskap i Istad AS, brev frå MDG, Molde 

SV og Rødt Molde, mottatt 5.4.2020. 

• Sak 51/20 Strategi for Molde kommunes eierskap i Istad AS, kommunedirektørens 

saksframlegg til formannskapets møte24.3.2020, vedlagt strategidokumentet.   

 

VURDERING 

 

Sekretariatet vurderer at denne henvendelsen er en sak som ligger innenfor kontrollutvalgets 

ansvarsområde. Saken kan være med på å sikre korrekt behandling av politiske vedtak i 

Molde kommune.  

 

Kommuneloven § 5-3.Kommunestyre og fylkesting. Intern delegering 

Kommunestyret er det øverste organet i kommunen, og fylkestinget er det øverste 

organet i fylkeskommunen. 

Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen, og fylkestinget treffer vedtak på 

vegne av fylkeskommunen, hvis ikke noe annet følger av lov. 

Kommunestyret og fylkestinget kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre 

folkevalgte organer, ordføreren eller kommunedirektøren innenfor rammene av denne loven 

eller annen lov. 

 

Molde kommunestyre har i møte 14.11.2019, sak 12/19, vedtatt Delegeringsreglement for 

Molde kommune.   

Av saksfremlegget til sak 12/19 fremgår det; «Kommunens delegeringsreglement skal være et 

sentralt hjelpemiddel for å gjøre kommunens organisasjon og beslutningsprosess så effektiv 



som mulig. Den skal sikre en formålstjenlig myndighet og ansvarsavklaring mellom de ulike 

politiske organ og mellom de politiske organene og administrasjonen.» 

Kommunestyret gir i delegasjonsreglementet formannskapet avgjørelsesmyndighet i alle saker 

hvor ikke annet følger av lov, jfr kommuneloven § 5-3. 

Dette betyr at de saker som det ikke eksplisitt fremgår av loven at skal vedtas av 

kommunestyret, har en valgt å gi myndighet til formannskapet.  

I saksfremlegget til sak om delegeringsreglementet fremkommer blant annet; 

Hastekompetanse  

Kommunestyret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet i saker som skulle vært avgjort av 

annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle 

dette, jfr kommuneloven § 11-8 første ledd. Melding om vedtak truffet i medhold av denne 

paragrafen forelegges kommunestyret i kommunestyrets neste møte. 

 

Av vedlegg til saken «Delegering til formannskapet» fremgår det at det er delegert myndighet 

knyttet Kommuneloven 1993 § 13 Utvidet myndighet i haste-saker. Sekretariatet legger til 

grunn at myndigheten er overført knyttet til ny kommunelov som er gjeldende fra 

konstituerende kommunestyremøte 24.10.2019, jf. kommuneloven § 11-8 Hastesaker.  

 
§ 11-8.Hastesaker 

Kommunestyret og fylkestinget kan selv gi formannskapet eller fylkesutvalget, 

kommunerådet eller fylkesrådet, et utvalg etter § 5-7 eller ordføreren myndighet til å treffe 

vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av et annet organ, når det er nødvendig å treffe et 

vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organet som skulle ha avgjort saken. En 

melding om vedtak som er truffet i medhold av første punktum, skal legges fram i det neste 

møtet i det organet som skulle ha avgjort saken. 

Lederen av et folkevalgt organ kan beslutte å behandle en sak skriftlig eller i 

hastefjernmøte hvis det er påkrevd å få avgjort en sak før neste møte, og det enten ikke er tid 

til å holde et ekstraordinært møte, eller saken ikke er så viktig at et ekstraordinært møte anses 

som nødvendig. 

 

Det vises i saksfremlegget til sak 51/20 Strategi for Molde kommunes eierskap i Istad AS til 

følgende; 

 

«I en normalsituasjon skulle denne saken være lagt frem til endelig vedtak i kommunestyret i 

Molde. På grunn av den pågående situasjonen, der alle politiske utvalg ikke møtes, med 

unntak av formannskapet, for å begrense smitte av Corona, legger kommunedirektøren saken 

frem med forslag om endelig vedtak i Molde formannskap 

 

Kommunedirektøren viser videre til at det er viktig at eierstrategien vedtas politisk og 

iverksettes raskt.  

 

Det forstås derfor at saken ble behandlet i formannskapet med hjemmel i hasteparagrafen, 

uten at det vises eksplisitt til dette i saksfremlegget.   

 

Den nye kommuneloven har gitt utvidede muligheter til fjernmøter, jf. § 11-7 fjernmøter, da 

de tekniske mulighetene for å avholde møter uten at alle møtedeltakerne sitter i samme rom, 

har blitt vesentlig forbedret.  



Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok 13.3.2020, på bakgrunn av situasjonen 

og vedtatte tiltak for å hindre spredning av Covid-19, også en midlertidig forskrift som skulle 

lette gjennomføringen av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner. 

 

Departementet skriver bl.a; «Departementet legger til grunn at hasteparagrafen bare kan 

brukes når kommunestyret selv har delegert myndighet til de organer eller personer som er 

nevnt i bestemmelsen. Bestemmelsen åpner for at saker kan delegeres til folkevalgte organer 

og ordføreren, og ordføreren kan også få hastekompetanse til å behandle saker av prinsipiell 

betydning. Sammen med de vanlige reglene om delegering i f.eks. § 5-6 fjerde ledd og § 5-7 

fjerde ledd, gir hastefullmakter etter § 11-8 kommunene et stort handlingsrom til å organisere 

seg slik at det er mulig å treffe nødvendige vedtak for håndtere utbruddet av Covid-19. 

 

Sekretariatet vil presisere at kommunestyret gjennom kommuneloven allerede hadde en 

mulighet til å avholde fjernmøter. Den midlertidige forskriften skulle forenkle muligheten for 

at også andre møter kunne avholdes som fjernmøter.    

 

I formannskapets sak 51/20 Strategi for Molde kommunes eierskap i Istad AS, i vedlegget 

Strategi for Molde kommunes eierskap i Istad AS, fremgå det at det er lagt opp til følgende 

prosess for eiermøter med selskapet: 

 

På eiermøtene skal Molde kommune representeres ved et utvalg oppnevnt av Molde 

kommunestyre med inntil fem utvalgte kommunestyrerepresentanter samt administrativt 

ansatte.  

Beslutninger som krever eiergodkjenning kan kun fattes gjennom vedtak på 

generalforsamling.  

Forslag til agenda for faste årlige eiermøter:  

1) Vårmøte (mars/april, rett etter 4.kvartal regnskap er klart): Gjennomgang av fjorårets 

resultat og realisert avkastning, nøkkeltall for konsernet og per virksomhetsområde relativt til 

bransjen, prognose inneværende år og kommende 4 år, herunder utbyttenivå gitt gjeldende 

utbyttepolicy.  

2) Høstmøte (oktober/november): Gjennomgang av strategiplan, evt. med dypdykk i utvalgte 

tema knyttet til selskapets eksterne rammebetingelser, gjennomgang av langtidsprognoser 

(min. 10 år) inkludert investeringsplaner og vurdering av selskapets kapitalisering, oppdatert 

prognose for inneværende år.  

 

Sekretariatet antar at det var ønske om å få på plass det formelle vedtaket i forkant det 

skisserte vårmøtet, som var årsaken til behandling av saken som en hastesak i formannskapet. 

Dette kunne med fordel kommet tydeligere frem i kommunedirektørens saksfremlegg.  

 

Det må i lys av dette tas med i vurderingen at i den første fasen etter restriksjonene ble 

iverksatt som følge av Covid 19-utbruddet, så var mye kaotisk og uoversiktlig. Det var uklart 

når det var mulig å innkalle kommunestyret. Heldigvis kom det raskt på plass rammer for at 

den politiske aktiviteten kunne utøves på digitale plattformer. Sekretariatet vurdere at dette 

var på plass før formannskapet behandlet denne saken i møte 24.3.2020. 

 

Kommuneloven § 26-1.Eierskapsmelding 

Kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en 

eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv. 

Eierskapsmeldingen skal inneholde 

a) kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring 

b) en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre 

virksomheter som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser eller tilsvarende 



interesser i 

c) kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende 

interesser i virksomhetene nevnt i bokstav b. 

 

Når det gjelder eierskapsmelding, så er dette en sak som skal vedtas av kommunestyret selv 

og normalt ikke kan delegeres til andre.  

 

Det legges til grunn at saken som er fremmet for formannskapet i møte 24.3.2020, Sak 51/20 

Strategi for Molde kommunes eierskap i Istad AS, er å regne som en eierskapsmelding. Molde 

kommune har tidligere utarbeidet en Eierskapsmelding som inneholder oversikt over alle 

selskaper som kommunen har eierinteresser. Nå har dette blitt et lovkrav. I dette tilfellet har 

kommunedirektøren fremmet en sak der det er utarbeidet en egen eierskapsstrategi for ett 

selskap; Istad AS. Det er ikke uvanlig at dette gjøres av kommuner, for selskap som er 

strategisk viktige.  

 

Kravet til eierskapsmelding er som nevnt nytt i ny kommunelov. Det har også tidligere vært 

anbefalt og fulgt av de fleste kommunene, men det har da ikke vært et lovkrav. NOU 2016:4 

Ny kommunelov har viet et helt kapittel til kommunenes styring og kontroll med ekstern 

virksomhet. Her fremkommer det bl.a. følgende «Et lovkrav om eierskapsmelding for alle 

kommuner vil markere det ansvaret kommunestyret har for å styre og kontrollere virksomhet 

som er lagt til selskaper og lignende.».  

 

NOU 2016:4 Ny kommunelov s. 350; Samlet sett viser undesøkelser at det er et betydelig 

informasjonsunderskudd til politikere om de kommunalt eide selskap i mange kommuner. 

Mange folkevalgte mener at kommunestyrene ikke får tilstrekkelig informasjon om 

selskapene, og at de fleste folkevalgte ikke er tilstrekkelig informert om den. 

 

Sekretariatet vurderer at viktigheten av kommunenes eierskapsstyring er synliggjort med at 

eierskapsmelding er blitt en lovpålagt oppgave som er lagt til kommunestyret selv å vedta. En 

oppgave som ikke kan delegeres, i motsetning til mange andre kommunale oppgaver.  

 

KONKLUSJON 

 

Sekretariatet vurderer at kommunestyret har delegert til formannskapet å fatte vedtak i saker 

når det er nødvendig å treffe vedtak i saker så raskt at det ikke er tid til å kalle inn 

kommunestyret.  

   

Slik sekretariatet vurderer det, kan sak 51/20 Strategi for Molde kommunes eierskap i Istad 

AS tolkes inn under det som omtales i kommuneloven § 26-1 Eierskapsmelding. Selv om 

dette er en eierskapsstrategi for bare et selskap.  Eierskapsmelding skal vedtas av 

kommunestyret selv, og kan normalt ikke delegeres til andre.  

 

Det fremkommer i kommunedirektørens saksfremlegg at det er viktig at eierskapsstrategien 

vedtas politisk og iverksettes raskt, men ikke hvorfor, og hva som betegnes som raskt. Det 

antas at det ble vurdert at det hastet å behandle saken, for å få det politiske vedtaket på plass 

før det skisserte eiermøte på våren.   

 

Selv om det i den første fasen av Koronapandemien, var uklart når det var mulig å innkalle 

kommunestyret, så var det allerede før formannskapsmøte 24.3.2020 på plass rammer for at 

den politiske aktiviteten kunne utøves som fjernmøte på digitale plattformer. Sekretariatet 

vurderer at det i kommunedirektørens saksframlegg kunne vært noe bedre belyst 

begrunnelsen hvorfor det var nødvendig å fatte vedtak så raskt i denne saken, at det ikke var 

tid til å kalle sammen kommunestyret. Det er derfor noe uklart om det var nødvendig.  

 



Ut fra dette anbefaler sekretariater at kontrollutvalget gjør kommunestyret oppmerksom på 

kommunelovens regler når det gjelder eierskapsmelding og hastesaker, og at det 

kommunestyret selv gjør en vurdering om denne saken likevel bør tas opp til behandling i 

kommunestyret.  

 

 

 

Jane Anita Aspen 

daglig leder 



Sak 51/20 Strategi for Molde kommunes eierskap i Istad AS 

«I en normalsituasjon skulle denne saken være lagt frem til endelig vedtak i kommunestyret i 

Molde. På grunn av den pågående situasjonen, der alle politiske utvalg ikke møtes, med 

unntak av formannskapet, for å begrense smitte av Corona, legger kommunedirektøren saken 

frem med forslag om endelig vedtak i Molde formannskap.» 

Me ser at koronasituasjonen skaper utfordringar i kommunen, men me meiner dette ikkje er 

ein grunn til å la vere å følgje demokratiske prosessar. Regjeringa har også gjort den enklare å 

ha fjernmøter med ei ny forskrift for å oppretthalde normale politiske prosessar.  

Det er ein del krav som skal til før ei sak blir ei hastesak. Dei krava meiner me ikkje er 

innfridd etter § 11-8. Hastesaker i kommuneloven. Retningsliner for Istad meiner me ikkje er 

ei hastesak, da sjølve kjøpsavtalen var stadfesta i kommunestyremøte 19.12.2019. Dette er ei 

så viktig sak at me meiner ho bør opp i kommunestyret. Formannskapet representerer heller 

ikkje alle partia som er i kommunestyret. Når dei partia ikkje blir representert, forsvinn også 

viktige innspel. Sjølv om dei er små parti, har dei framleis mange stemmer bak seg.  Me 

meiner det ikkje var «nødvendig å treffe et vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle det 

organet som skulle ha avgjort saken.» I tillegg meiner me det er merkeleg at ein kunne vedta 

saka i formannskapet utan å få myndigheit frå kommunestyret til å behandle ei sak som 

eigentleg skulle gå til kommunestyret.  

 

§ 11-8.Hastesaker 

Kommunestyret og fylkestinget kan selv gi formannskapet eller fylkesutvalget, 

kommunerådet eller fylkesrådet, et utvalg etter § 5-7 eller ordføreren myndighet til å treffe 

vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av et annet organ, når det er nødvendig å treffe et 

vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organet som skulle ha avgjort saken. En 

melding om vedtak som er truffet i medhold av første punktum, skal legges fram i det neste 

møtet i det organet som skulle ha avgjort saken. 

Lederen av et folkevalgt organ kan beslutte å behandle en sak skriftlig eller i hastefjernmøte 

hvis det er påkrevd å få avgjort en sak før neste møte, og det enten ikke er tid til å holde et 

ekstraordinært møte, eller saken ikke er så viktig at et ekstraordinært møte anses som 

nødvendig. 

Ved hastefjernmøte etter andre ledd kan medlemmene kalles inn til møtet med kortere frist 

enn etter ordinære regler. Hvis 1/3 av organets medlemmer krever det, skal saken utsettes til 

det kan holdes et ordinært møte. 

Når en sak skal behandles skriftlig etter andre ledd, skal sakens dokumenter med forslag til 

vedtak sendes samtidig til alle organets medlemmer. Forslaget anses som vedtatt hvis samtlige 

medlemmer slutter seg til det framlagte forslaget, og til at vedtaket treffes etter skriftlig 

saksbehandling. 

 

Frå Molde MDG, Molde SV og Rødt Molde  
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Arkivsak-dok. 20/00019-12 
Saksbehandler Britt Rakvåg Roald 
 
 
Saksgang 
 

Møtedato  
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Saksframlegg 

 

Strategi for Molde kommunes eierskap i Istad AS 

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Molde formannskap vedtar strategi for Molde kommunes eierskap i Istad AS. 

2. Molde formannskap oppnevner et utvalg på inntil 5 kommunestyrerepresentanter samt 
administrativt ansatte, som skal representere Molde kommune i eiermøtene i Istad AS. 

 

Saksopplysninger 

I en normalsituasjon skulle denne saken være lagt frem til endelig vedtak i kommunestyret i Molde. På 
grunn av den pågående situasjonen, der alle politiske utvalg ikke møtes, med unntak av formannskapet, 
for å begrense smitte av Corona, legger kommunedirektøren saken frem med forslag om endelig vedtak 
i Molde formannskap. 

Molde kommunestyre vedtok enstemmig 19. desember 2019 å kjøpe aksjene som Moldekraft eier i 
Istad AS. Dette er nå gjennomført. 

Molde formannskap vedtok 4. februar 2020 å opprette et utvalg som skulle utarbeide et forslag til 
revidert eierstrategi for Istad AS. Utvalget fikk frist til 15. mars 2020 med dette arbeidet. 

Utvalget har bestått av Odd Helge Gangstad, Sp, (leder), Rolf Joans Hurlen, H, Nina Iren Ugelvik, Sp, Britt 
Ovesen, SV, Arne Sverre Dahl, kommunedirektør, og Britt Rakvåg Roald, assisterende kommunedirektør 
(sekretær). Utvalget fikk mandat til å knytte til seg ekstern bistand, og etter en konkurranse ble Thema 
Consulting valgt. Det har vært avholdt to dagsmøter med utvalget og Thema Consulting. I tillegg har 
utvalget hatt to egne møter. 

Formålet med eierstrategien er å tydeliggjøre hva Molde kommune vil med sitt eierskap i Istad AS. 
Molde kommune har et strategisk og langsiktig perspektiv på sitt eierskap, med mål om å være en aktiv, 
tydelig og forutsigbar eier i Istad AS. Dette innebærer blant annet: 
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• Å forvalte eksisterende verdier på en forretningsmessig og forsvarlig måte 

• Å bidra til å definere Istad As sin kjernevirksomhet 

• Å uttrykke forventninger til verdiskaping og samfunnsnytte 

 

Eierstrategien inneholder omtale av følgende områder: 

• Beskrivelse av eierstruktur og eierandeler 

• Formål av eierskapet 

• Forventninger til selskapets utvikling 

o Avkastning 

o Utbytte og kapitalisering 

• Eierdialog og styresammensetning 

• Beskrivelse av Istadkonsernets konsernstruktur 

 

I forslaget til eierstrategi foreslås det at det avholdes to årlige eiermøter for å koordinere og avklare 
eiermessige problemstillinger mellom eierne og etablere en løpende styringsdialog med selskapet, der 
viktige og prinsipielle saker kan diskuteres. Utvalget foreslår i strategidokumentet at det oppnevnes et 
utvalg for å ivareta Molde kommune i eiermøtene. Utvalget foreslås oppnevnt av Molde kommunestyre 
med inntil 5 utvalgte kommunestyrerepresentanter samt administrativt ansatte. I den aktuelle 
situasjonen foreslår kommunedirektøren at Molde formannskap gjør endelig vedtak. 

 

Vurdering 

Kommunedirektøren mener at forslaget til eierstrategi er klart til politisk behandling. Utvalget har levert 
innen tidsfristen, og det er viktig at eierstrategien vedtas politisk og iverksettes raskt. 
Kommunedirektøren anbefaler, på vegne av utvalget, at eierstrategien og oppnevning av utvalg for 
representasjon i eiermøtene vedtas av Molde formannskap.  

 
 
Arne Sverre Dahl      Britt Rakvåg Roald 
Kommunedirektør      assisterende kommunedirektør 

 

 

Vedlegg 

Forslag til strategi for Molde kommunes eierskap i Istad AS. 
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1 INNLEDNING  

Istadkonsernet  

Istad AS (også referert til som Istad) har sin hundreårige historie fra da Molde kommune gikk 
sammen med tidligere Bolsøy kommune om kraftutbygging og startet kraftproduksjon ved Istad 
kraftstasjon i 1919. Istad er i dag et rendyrket energikonsern der hoveddelen av virksomheten består 
av nettvirksomhet, kraftproduksjon, og kraftomsetning, først og fremst knyttet til lokale markeder. 
Konsernet har også hatt aktivitet innen installasjonsvirksomhet, tekniske byggfag, vedlikehold for 
petroleumsvirksomhet og innen kraftmontasje. Istad er i 2019 det 38. største kraftselskapet i Norge 
og det 20. største nettselskapet i Norge.1 Istad har hovedkontor i Molde og har totalt 120 ansatte2.  
Istad har inngått avtale om kjøp av aksjene i Nesset Kraft. Virksomheten i Nesset Kraft integreres i 
Istadkonsernet løpet av 2020.  

Markedsverdien av egenkapitalen i Istad anslås å være rundt en milliard kroner3. Gjennom de siste 
10 årene Istad har levert en direkteavkastning på egenkapitalen som er noe lavere enn bransjen 
forøvrig i samme periode4, selskapet har hatt en bedre avkastning i 2017 og 2018.  

Istads vedtekter sier at «selskapet skal, alene eller sammen med andre, drive med energirelatert 
virksomhet og delta i annen naturlig tilhørende virksomhet.» 5  Istads visjon er «bærekraftig lønnsom 
lokal drivkraft». Istadkonsernets virksomhetsområder er kort beskrevet i vedlegg. 

Eierskapet i Istadkonsernet 

Etter en lang periode med stabil eierstruktur6 i Istad AS, ble det gjennomført to transaksjoner i 
2018 hvor Tussa Kraft og KLP kom inn som nye aksjonærer i selskapet. I september 2018 solgte 
Statkraft sin eierandel på 49 prosent i Istad til Tussa. Noen måneder senere solgte Tussa 13 
prosent videre til KLP. I kommunestyremøtet 19. desember 2019 gjorde kommunestyret 
enstemmige vedtak om at Molde kommune kjøper aksjene som Moldekraft AS eier i Istad AS. Etter 
at aksjekjøpet er gjennomført, har aksjefordelingen i Istad følgende sammensetning:  

- Molde kommune (42,5%) 

- Molde kommunale pensjonskasse (8,5%) 

- Tussa AS (36%) og  

- KLP (13 %).  

Istad forvalter betydelige verdier på vegne av Molde kommune og fellesskapet, der anleggene for 
vannkraftproduksjon og nettvirksomheten utgjør de vesentligste verdiene, i tillegg forvalter Istad 
eierskap i tilknyttede selskaper.  En andel av verdiskapningen tilbakeføres til samfunnet i form av 

 

1 Basert på NVE-kapital per 31.12.17. 

2 Pr. 31.12.19. 

3 19. desember 2019 gjorde kommunestyret enstemmige vedtak om at Molde kommune kjøper aksjene som Moldekraft AS eier i Istad 
AS. Moldes kommune betalte MNOK 165 for 17% av aksjene i Istad, dette setter en verdi på egenkapitalen i Istadkonsernet på MNOK 
970. 

4 Istad har siste 10 år levert medianavkastning på 5 % på egenkapitalen basert på bokført verdi, til sammenligning er median for de 30 
største kraftselskapene 9% avkastning på egenkapitalen basert på bokført verdi. Istad har hatt bedre avkastning de siste årene, med 10 
% og 12 % i henholdsvis 2017 og 2018 basert på bokført verdi av egenkapitalen   (Kilde: Uavhengig verdivurdering utført på oppdrag for 
Molde kommune i 2019, unntatt offentlighet).  Sammenligning med bokført verdi har visse svakheter, f.eks.  har noen kraftselskaper 
bokført en verdi av egenkapitalen tilnærmet lik markedsverdi (som for eksempel Fjordkraft som er børsnotert), mens andre har en 
betydelig lavere bokført verdi enn virkelig verdi (markedsverdi). 

5 Vedtektene Istad AS - § 2 Selskapets virksomhet 

6 Siden 2007 har eierstrukturen i Istad vært: Statkraft Industrial Holding (49,005 %), Molde kommune (34,018 %) og Moldekraft (16,977 
%) 
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utbytte til eierne, kjøpte varer og tjenester lokalt, samt skatter og avgifter til stat og kommune. Istads 
virksomhet er kompetanseintensiv og selskapet ventes å bidra til å tiltrekke og beholde kompetanse 
i regionen.    Istad støtter også ulike samfunnsnyttige formål. 

Selskapet er følgelig en viktig samfunnsaktør i regionen. Molde kommune uttrykker gjennom sitt 
eierskap en vilje til å sikre at Istad forblir en viktig aktør i regionen også i framtiden. Samtidig har 
man som majoritetseier et ansvar for å påse at eierskapet forvaltes til det beste for eierne, selskapet, 
kundene og samfunnet generelt. Molde kommune ønsker å påvirke balansepunktet mellom 
selskapets og øvrige interessenters interesser gjennom å utøve en aktiv eierstyring. Utformingen av 
en eierstrategi vil bidra til å sikre at Molde kommune realiserer målsettingene med eierskapet i Istad. 

Eierstrategi  

Eieransvar innebærer en forpliktelse til oppfølging av eierskapet, og dette dokumentet gir uttrykk for 
eiernes forventninger til selskapet og retningslinjer for en god og konstruktiv dialog mellom selskapet 
og eierne. Dette skal også bidra til en klar rolle- og ansvarsfordeling mellom eierne og selskapet.   

Molde formannskap har i februar 2020 satt ned et utvalg7 med mandat til å utarbeide forslag til 
revidert eierstrategi for Molde kommune sitt eierskap i Istad AS. Eierstrategien skal bidra til å styrke 
og tydeliggjøre Molde kommunes eierstyring av Istad. Eierstrategien vil bl.a. fastsette rammene for 
kommunens eierstyring og uttrykke forventninger til selskapets utvikling og avkastning. Selskapets 
styrende organ har ansvaret for å operasjonalisere strategien. Forslag til Molde kommunes 
eierstrategi fremmes for kommunestyret i Molde for godkjenning.  

Gjennom arbeidet har utvalget bygget på god praksis for eierstrategi og selskapsledelse og på 
anbefalinger fra KS og Norsk Utvalg for Eierstyring (NUES).  Dette inkluderer Norsk anbefaling til 
eierstyring og selskapsledelse og ”Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av 
kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak” utarbeidet av KS sitt Eierforum.  

  

 
7 Utvalget har bestått av Odd Helge Gangstad, Sp (leder), Rolf Jonas Hurlen, H, Nina Iren Ugelvik, Sp, Britt Ovesen, SV, Arne Sverre 
Dahl, kommunedirektør og Britt Rakvåg Roald, assisterende kommunedirektør (sekretær) og har under arbeidet vært støttet av Thema 
Consulting. 

https://nues.no/ny-anbefaling-om-eierstyring-og-selskapsledelse/
https://nues.no/ny-anbefaling-om-eierstyring-og-selskapsledelse/
https://www.nkrf.no/filarkiv/File/nyheter/KS_Eierforum_ny_anbef-sept-09.pdf
https://www.nkrf.no/filarkiv/File/nyheter/KS_Eierforum_ny_anbef-sept-09.pdf
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2 FORMÅL MED EIERSKAPET 

Molde kommune har et strategisk og langsiktig perspektiv på sitt eierskap, med et mål om å være 
en aktiv, tydelig, og forutsigbar eier i Istad. Dette innebærer blant annet … 

…å forvalte eksisterende verdier på en forretningsmessig og forsvarlig måte  

Et langsiktig perspektiv på eierskapet innebærer et ønske om å forvalte eksisterende verdier på en 
forsvarlig måte, samt utvikle eventuelle vekstopsjoner basert på eksisterende kompetanse og 
ressurser innen kjernevirksomheten i Istad.  Eiernes tidsperspektiv samsvarer godt med 
virksomhetens art, hvor investeringer som gjøres har svært lange levetider.  

Istad forvalter betydelige økonomiske verdier på vegne av Molde kommune og fellesskapet og det 
påligger Molde kommune et ansvar å påse at verdiene i Istad forvaltes til det beste for eierne, 
selskapet, kundene og samfunnet.  Verdiene i Istad skal gi eierne en avkastning, reflektert ved årlig 
utbytte og verdiøkning på selskapets aksjer som sees i forhold til alternative plasseringer med 
tilsvarende risiko. Dette innebærer å sette tydelige krav til avkastning på kommunens investerte 
kapital.  

Molde kommune forventer et høyt og forutsigbart utbytte fra Istad, samtidig som man sikrer en 
kapitalisering av selskapet som muliggjør en langsiktig videreutvikling av selskapets virksomhet. 

…å bidra til å definere Istads kjernevirksomhet 

Selskapets vedtektsfestede formål fastsetter den ytre rammen for selskapets virksomhet. Selskapets 
virksomhet endrer kontinuerlig karakter på bakgrunn av endringer i rammevilkår, markedsforhold, 
teknologisk utvikling, mv. Det vil således være hensiktsmessig at aksjonærene spesifiserer 
selskapets formål ved å definere hva som anses for å være selskapets kjernevirksomhet.   Istads 
kjernevirksomhet er pr. i dag drift og utbygging av kraftproduksjon og kraftinfrastruktur, samt 
kraftomsetning og kommunikasjonstjenester. 

…å uttrykke forventninger til verdiskapning og samfunnsnytte  

Istad forventes å skape verdier for eierne og samfunnet gjennom kjernevirksomheten, samt å bidra 
til økt verdiskapning i regionen gjennom en aktiv og langsiktig næringsutvikling med tilknytning til 
kjernevirksomheten.   

Eierne er opptatt av at Istad har en viktig samfunnsrolle ved å sikre regionen god forsyningssikkerhet 
i tråd med de krav og regler som er gitt av myndighetene ved Norges Vassdrags- og Energidirektorat 
(NVE) og Olje- og Energidepartementet (OED). 
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3 FORVENTINGER TIL SELSKAPETS UTVIKLING  

Molde kommune ønsker at selskapet skal videreføre fokus på kjernevirksomheten og de vekst- og 
utviklingsmuligheter som ligger innenfor disse forretningsområdene. Dette innebærer at Molde 
kommune forventer…  

…at selskapet fortsetter å modernisere, effektivisere og videreutvikle kjernevirksomheten. 
Utvikling av attraktive forretningsmuligheter/investeringsprosjekter innenfor kjerne-
virksomheten er ønskelig.  

… at selskapet har ambisjoner om å være blant de ledende selskapene i bransjen på 
kostnadseffektivitet, og at selskapet har gode rutiner for internkontroll og risikostyring. Dette 
anses som sentrale suksesskriterier for langsiktig lønnsom drift av virksomheten. 

…at selskapet utarbeider langsiktige investeringsplaner (dvs. tiårs perspektiv) innen de gitte 
satsningsområder og at styret løpende vurderer hvordan potensialet endres som følge av 
markedsutviklingen og endrede rammebetingelser. Investeringsplanene må være innenfor 
rammen av eiernes forventninger til selskapets kapitalisering.  

…at investeringer er basert på sunne forretningsmessige prinsipper og åpenhet. Dette betyr 
at krav til avkastning og lønnsomhet tilfredsstiller alternativ avkastning i investeringsobjekter 
med tilsvarende risiko, og at kapitalen prioriteres til de mest lønnsomme prosjektene.   

…at verdier skapes på en samfunnsansvarlig måte. Samfunnsansvar skal være en integrert 
del av konsernets virksomhet. Istad utøver samfunnsansvar gjennom en sunn forretningsdrift 
som medfører høy verdiskapning og sysselsetting. Begrepet samfunnsansvar omfatter også 
øvrige sider ved Istads forretningsførsel, herunder hvordan selskapets virksomhet påvirker 
omverden. Aksjonærer, kunder, ansatte og andre interessenter vil forvente at selskapets 
virksomhet foregår på en måte som er etisk, miljømessig og sosialt forsvarlig.  En høy etisk 
standard er avgjørende for selskapets omdømme. For et selskap som forvalter store verdier 
på vegne av fellesskapet er det viktig å ha tillit blant interessentene.   Molde kommune 
forventer at Istad utarbeider og følger opp etiske retningslinjer, utarbeider klima- og 
samfunnsregnskap og rapporterer i tråd med ”prinsippet om bærekraftig utvikling,” herunder 
at selskapet integrerer økonomisk, miljømessig og sosial rapportering.   

… at selskapets risikoeksponering er moderat. Istad skal således ikke foreta disposisjoner 
som medfører en vesentlig risiko for at selskapet ikke kan imøtekomme aksjonærenes 
forventninger til verdiutvikling og utbyttenivå. Istad skal heller ikke foreta disposisjoner som 
reduserer selskapets evne til å ivareta en tilfredsstillende forsyningssikkerhet eller selskapets 
posisjon og ansvar i den regionale utviklingen. Investeringer knyttet til forretningsområder 
som ikke inngår i selskapets kjernevirksomhet skal være gjenstand for en særskilt 
risikovurdering. Den akseptable risikoen forbundet med et engasjement vil være lavere når 
engasjementet ikke er direkte relatert til selskapets kjernevirksomhet.  

Molde kommune er åpen for at Istad kan delta i strukturelle prosesser (oppkjøp, fusjoner, fisjoner) 
innenfor kjernevirksomheten både på datterselskap- og konsernnivå, men forutsetter at dette 
baseres på forretningsmessige prinsipper om avkastning og lønnsomhet. Alle vesentlige strukturelle 
endringer avklares med eierne. 

3.1 Forventning til avkastning 

Istad forvalter betydelige verdier på vegne av Molde kommune og fellesskapet. Konsernets 
virksomhet skal sikre eierne konkurransemessig avkastning og utbytte, som kan måles i forhold til 
alternative plasseringer av verdiene med tilsvarende risiko.   Forventninger til avkastning relateres 
til to forhold: i) Indirekte avkastning reflektert ved verdiutvikling på egenkapitalen og ii) direkte 
avkastning i form av utbytte. 

Gitt dagens sammensetning av virksomhet i Istad har Molde kommune en forventning om en samlet 
avkastning i intervallet 7-10% på egenkapital. Dette sammenfaller med krav bransjen typisk ville 
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sette ved verdsettelse av denne type virksomhet.  Så langt mulig bør avkastning vurderes i forhold 
til virkelig verdi på egenkapitalen i Istadkonsernet.8     

Molde kommune er innforstått med at flere sentrale verdidrivere, som f.eks. kraftprisutvikling, 
skatteregimer, nettregulering, mv. er utenfor selskapets kontroll og kan medføre negative og positive 
endringer i markedsverdien av egenkapitalen.  Intervallet 7-10% er basert på vurdering av alternative 
plasseringer i samme bransje med tilsvarende risiko. Vurdering av risiko følger av Istadkonsernets 
virksomhet, dvs. kraftproduksjon, nettinfrastruktur, kraftsalg og annet (fiber).9  Krav til avkastning 
forventes å justeres over tid i takt med fundamentale endringer i underliggende forutsetninger.   

Molde kommune forventer en positiv verdiutvikling på egenkapitalen i Istadkonsernet og ønsker at 
selskapet årlig rapporter egenkapitalens verdiutvikling til eierne. Så langt mulig skal egenkapitalen i 
Istadkonsernet vurderes i forhold til virkelig verdi og sammenlignes med tilsvarende verdiutvikling 
hos lignende selskaper over tid.   Formålet er å gi eierne en objektiv vurdering av utvikling i verdiene 
som selskapet forvalter. Utvikling siste fire år rapporteres årlig, og selskapet angir årsaker til endring 
i verdi fra forrige rapportering, der man skiller mellom forhold som selskapet kan påvirke og forhold 
som er utenfor selskapets kontroll. 

3.2 Forventning til utbytte og kapitalisering  

Molde kommune forventer et konkurransedyktig og forutsigbart utbytte fra Istad. Utbyttepolitikken vil 
påvirke kapitaliseringen av selskapet. Molde kommune ønsker å sikre en effektiv kapitalisering av 
Istad gjennom å balansere kravet om et høyt utbytte med selskapets behov for kapital til å utvikle 
virksomheten i tråd med gjeldende eier- og forretningsstrategi. Det forventes at utvikling av 
virksomheten vil kunne lede til en høy verdiskapning som igjen vil muliggjøre at selskapet kan utdele 
et høyt utbytte på lang sikt.  

Selskapets nåværende finansielle situasjon tilsier at det er ikke behov for å styrke egenkapitalen de 
nærmeste årene for eksempel gjennom tilbakeholdelse av selskapets resultater.  

Selskapets utbyttegrunnlag avklares og kommuniseres til styret som innstiller på utbytte til 
generalforsamling.  Utbyttepolitikken skal skape forutsigbarhet både for eierne og selskapet. 
Forutsigbarhet oppnås ved at styret hvert år om høsten (oktober) forelegger eierne en rullert fireårig 
utbytteprognose (utbytteplan) basert på selskapets reviderte langtidsprognose. 
Generalforsamlingen vedtar årets utbytte etter forslag fra styret.   

Molde kommune ønsker at selskapet vurderer å avsette midler til et utbyttereguleringsfond for å 
muliggjøre utdeling av utbytte i tråd med utbytteplanen. Det skal utvikles måltall for Istadkonsernet 
og dersom disse er oppfylt, kan det avsettes midler til et utbyttereguleringsfond utover det som skal 
utdeles i utbytte det aktuelle året i henhold til utbytteplan. Fondet bør være stort nok til å kunne 

 
8 Virkelig verdi eller markedsverdi er den faktiske verdien markedet er villig til å betale for egenkapitalen i selskapet. Virkelig verdi og 
bokført verdi vil vanligvis ikke være like hverandre.  F.eks. kan regnskapspraksis variere mellom selskap: Noen selskaper har bokført 
verdi tilnærmet markedsverdi (for eksempel Fjordkraft som er børsnotert), mens andre har en bokført verdi som er betydelig lavere enn 
antatt markedsverdi. I tillegg er ulike selskap vektet ulikt innen ulike virksomhetsområder.  For eksempel ville direkteavkastning på 7 – 
10% av Istadkonsernets bokførte egenkapital for 2018 (dvs. grunnlag for utbetalt utbytte i 2019) bli i intervallet 26,9 – 38,5 mill. kroner. 
Dette ut ifra at bokført egenkapital i Istadkonsernet ved utgangen av 2018 var på 384,5 mill. kroner. Kommunens kjøp av aksjene fra 
Moldekraft (17%) til MNOK 165, tilsier at reell verdi på Istad er MNOK 970. Dette tilsvarer for 2018 en direkteavkastning på reell verdi av 
Istadkonsernet i intervallet 2,8 – 4,0%.  Molde kommune forventer en direkteavkastning bedre enn alternativ avkastning som for 
eksempel er bankinnskudd. Molde kommune sine bankinnskudd gir en avkastning på løpende likviditet på 2,4% (primo mars 2020). 

9 Forventet avkastning uttrykker en kompensasjon for risiko i de markeder selskapet har virksomhet i (også kalt systematisk risiko).  
Virksomhetsområdene i Istadkonsernet har ulik risiko, som gjerne måles ved å se på hvordan verdien varierer sammenlignet med 
markedet for øvrig (egenkapitalbeta). Egenkapitalbeta lavere enn 1 innebærer variasjoner i verdi lavere enn markedet ellers (lav risiko), 
for eksempel vurderes nettvirksomheten i Istad å ha lavere risiko enn øvrige virksomhetsområder.  Egenkapitalbeta for nettvirksomhet 
er derfor 0.88 og avkastningskrav på egenkapital rundt 7% (nominelt etter skatt). Kraftproduksjon, fiber og kraftsalg har typisk høyere 
risiko blant annet pga. usikkerhet om framtidig kraftpris, konkurranse om kunder og usikker teknologiutvikling, derfor er egenkapitalbeta 
for denne type virksomhet høyere (typisk 1.17-1.3) og avkastningskrav på egenkapital nærmere 10% (nominelt etter skatt).   Vurdering 
av avkastningskrav på egenkapital (ROE) er beregnet med CAPM-formelen (ROE = Risikofri rente (3%) + 𝛽𝐸𝐾 ⋅ Markedspremie (5%)).   
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kompensere for moderate svingninger i resultatet. Overføringer til utbyttereguleringsfondet justeres 
i henhold til fondets relative størrelse samt usikkerheten knyttet til selskapets resultatprognoser. 

Molde kommune forutsetter at styret sikrer en forsvarlig langsiktig kapitalisering av selskapet, 
herunder en optimalisering av kapitalstruktur med sikte på å gi eierne en god egenkapitalavkastning. 

Behovet for oppbygging av kapital i selskapet må vurderes i forhold til selskapets forventninger til 
løpende inntjening, kapitalbehov knyttet til bevaring av eksisterende anlegg 
(rehabilitering/oppgradering) og kapitalbehov knyttet til nye investeringsmuligheter og/eller 
investeringsforpliktelser (myndighetsbestemte krav) innen kjernevirksomheten. Det forventes at 
styret, gjennom bl.a. eiermøtene, synliggjør et eventuelt kapitalbehov for eierne i god tid før det 
oppstår.  

Dersom Istad utvikler attraktive investeringsmuligheter innen kjernevirksomheten som krever mer 
kapital enn selskapet har midler til, forventer Molde kommune at styret gjør vurderinger av mulige 
finansieringstiltak som for eksempel kapitalfrigjøring gjennom salg av virksomhet, tilførsel av 
ansvarlige lån og/eller ny egenkapital eller inngåelse av samarbeidsmodeller med andre. Styret 
avklarer slike spørsmål med eierne.  
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4  EIERDIALOG OG STYRESAMMENSETNING 

4.1 Eierdialog 

Molde kommune praktiserer prinsipp om åpenhet og likebehandling av aksjonærer.  Det betyr at 
likebehandling av aksjonærene er et grunnleggende prinsipp og at åpenhet om Molde kommunes 
eierstyring er basert på prinsippet om meroffentlighet.  Molde kommune forutsetter også at Istad 
praktiserer meroffentlighet knyttet til konsernets virksomhet, og at dette prinsippet balanseres mot 
forretningsmessige hensyn.  Videre skal transaksjoner mellom Istad og enkeltaksjonærer følgelig 
gjennomføres på et forretningsmessig grunnlag.  

Molde kommune ønsker å avholde minimum to årlige eiermøter (hhv. vår og høst). Formålet er i) å 
koordinere og avklare eiermessige problemstillinger eierne imellom, og ii) å etablere en løpende 
styringsdialog med selskapet (representert ved styret/konsernsjef), hvor også viktige og prinsipielle 
saker kan diskuteres. Eiermøtene skal også være en møteplass hvor selskapet orienterer eierne om 
løpende utvikling knyttet til strategi, økonomi, investerings- og finansieringsplaner og generelle 
utviklingstrekk i bransjen.  

På eiermøtene skal Molde kommune representeres ved et utvalg oppnevnt av Molde kommunestyre 
med inntil fem utvalgte kommunestyrerepresentanter samt administrativt ansatte.    

Beslutninger som krever eiergodkjenning kan kun fattes gjennom vedtak på generalforsamling. 

Forslag til agenda for faste årlige eiermøter: 

1) Vårmøte (mars/april, rett etter 4.kvartal regnskap er klart): Gjennomgang av fjorårets 
resultat og realisert avkastning, nøkkeltall for konsernet og per virksomhetsområde relativt 
til bransjen, prognose inneværende år og kommende 4 år, herunder utbyttenivå gitt 
gjeldende utbyttepolicy. 

2) Høstmøte (oktober/november): Gjennomgang av strategiplan, evt. med dypdykk i utvalgte 
tema knyttet til selskapets eksterne rammebetingelser, gjennomgang av langtidsprognoser 
(min. 10 år) inkludert investeringsplaner og vurdering av selskapets kapitalisering, 
oppdatert prognose for inneværende år. 

Det forventes at selskapet utarbeider og følger prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i følger 
Norsk anbefaling fra NUES10 og er i overenstemmelse med føringer gitt i eierstrategien. 

4.2 Styresammensetning 

Aksjonærene har et ansvar for å sikre at det oppnevnes et styre som har kompetanse, kapasitet og 
mangfold ut fra selskapets egenart. Styret bør sammensettes slik at det kan ivareta eierfellesskapets 
interesser og selskapets behov for kompetanse og mangfold. Styret skal ha en samlet kompetanse 
som gjør det i stand til å utøve sine roller på en god måte. Det gjelder både ansvaret med å føre 
tilsyn med selskapets daglige ledelse og å være en ressurs for selskapets strategiutvikling.   

Konsernstyret i Istad har åtte representanter: To som utpekes av Tussa/KLP, to som velges av de 
ansatte og fire som utpekes av Molde kommune11 Av disse er to politisk valgte, for eksempel fra 
Molde kommunestyre, og to er eksterne, for eksempel fra øvrig industri/næringsliv. 
Generalforsamlingen velger styre, herunder leder og nestleder og valget begrunnes i kriteriene 
ovenfor. Aksjonærfellesskapets interesser anses som ivaretatt uten bruk av valgkomité, da 
selskapets begrensede aksjonærkrets gjør denne ordningen med lite tjenlig. 

 
10 Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES).  NUES ga 17. oktober 2018 ut en revidert anbefaling om eierstyring og 
selskapsledelse.    

11 Molde kommunale pensjonskasse har en aksjonæravtale med Molde kommune. 

https://nues.no/ny-anbefaling-om-eierstyring-og-selskapsledelse/
https://nues.no/ny-anbefaling-om-eierstyring-og-selskapsledelse/
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Molde kommune ønsker at styremedlemmer i Istad skal utpekes og begrunnes i tråd med følgende 
kriterier;   

- Kompetanse og erfaring: Styret skal som kollegium ha erfaring og kompetanse innen 
følgende områder: Bransjekunnskap, herunder kunnskap om trender og utviklingstrekk 
innenfor bransjen samt kunnskap om konkurrerende virksomheter.  Kunnskap om 
selskapets virksomhet, herunder formål, organisering, historie, forretningsområder, strategi 
mv.   Spesialkompetanse og erfaring innen områder som juss, økonomi/finans/regnskap, 
risikostyring, markedsføring eller tekniske fag. Kunnskap og erfaring innen offentlig 
forvaltning. Erfaring knyttet til styrearbeid og ledelseserfaring og kompetanse knyttet til 
organisasjonsmessige endringsprosesser.  

- Gjeldende lovkrav: Styret skal sammensettes i tråd med gjeldende lovkrav, herunder 
kommunelovens krav om kjønnsrepresentasjon i kommunalt eide aksjeselskap, 
aksjelovens bestemmelser om styresammensetning, mv.  Fordeler ved representasjon fra 
politisk ledelse skal vurderes opp mot forvaltningslovens regler om habilitet. Rekruttering 
fra administrasjonen i kommunen skal tilsvarende vurderes opp mot forvaltningslovens 
regler om habilitet.   

Medlem av Istad konsernstyre bør ikke være fullmektig på generalforsamlingen i Istad. Dette for å 
sikre generalforsamlingens kontrollfunksjon overfor styret. Konsernstyrets representanter bør heller 
ikke sitte i styret til datterselskap siden konsernstyret utgjør generalforsamlingen i datterselskap. 
Generalforsamlingen i datterselskapene har ansvar for å oppnevne styremedlemmer som innehar 
kompetanse, erfaring og kapasitet til å lede selskapene som et profesjonelt organ.   Styret har et 
selvstendig ansvar for å iverksette tiltak for å videreutvikle egen kompetanse. Styret skal også årlig 
evaluere eget arbeid og kompetanse. 
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5 VEDLEGG: KONSERNSTRUKTUR ISTADKONSERNET 

 

 

Istad AS 

Istad AS er morselskapet i Istadkonsernet. Selskapets viktigste oppgave er å ivareta eierrollen i hel- 
og deleide datterselskap som inngår i konsernet. Morselskapet organiserer fellesfunksjoner på 
vegne av konsernet.   Istad har inngått avtale om kjøp av aksjene i Nesset Kraft. Virksomheten i 
Nesset Kraft integreres i Istadkonsernet løpet av 2020. 

Istad Kraft AS 

Istad Kraft AS eier kraftanlegg med en total middelproduksjon på 196 GWh, inkludert 25 % av Driva 
Kraftverk og 34 % av Haukvik kraftverk, I tillegg har de en fjernvarmesentral med tilhørende 
distribusjonsnett på Årø i Molde, samt to lokale sentraler i Molde sentrum, disse leverte totalt 9 GWh 
fjernvarme i 2018. 

Istad Kraft har også ansvar for Istad-konsernets kundesenter, salg av kraft til sluttbrukermarkedet 
og fakturering/måling/avregning. Totalt antall kunder 30 340, der hovedtyngden er privatmarkedet 
med 18 900 kunder.   

Istad Nett AS 

Ble stiftet i 1997 med formål om å etablere et klarere skille mellom monopolvirksomhet og 
konkurranseutsatt virksomhet. Har virksomhet innen overføring og distribusjon av energi i 
konsesjonsområdet som består av kommunene Molde, Fræna, Eide Aukra, Midsund og Gjemnes. 
Kjøper tjenester innen måling, avregning og fakturering gjennom avtale med Istad Kraft AS. 

Istad Fiber AS 

Etablert i 2015 og leverer fiber og innholdstjenester til privat- markedet og bedriftsmarkedet gjennom 
Istad Fiber AS, som eies 50/50 av Istad og Lyse Fiberinvest. Istad Fiber er leverandør av fiber og 
bredbånd fra Altibox, bygger og leverer fiberbredbånd til privatkunder, borettslag/sameie og 
bedriftskunder i Molde, Fræna, Eide og Aukra. Leverer internett, TV og hjemmetelefon til 5.300 
kunder, med mål om 11.500 kunder i 2025. 
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