
  

KONTROLLUTVALGET I 

MOLDE KOMMUNE 

        Molde, 2. juni 2020 

 

Til medlemmene i kontrollutvalget 

 

MØTEINNKALLING 
 

MØTE NR.:  4/20 

TID:  8.6.2019 kl. 12:00   

STED:  Microsoft Teams  

med hjemmel i midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter 

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

 

SAKSLISTE:  

UTV. SAKSNR.  TITTEL  

PS 29/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18. MAI 2020 

PS 30/20 REFERAT OG ORIENTERINGER 

PS 31/20 MOLDE KOMMUNE. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2020 

PS 32/20 MOLDE EIENDOM KF. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2020 

PS 33/20 MOLDE VANN OG AVLØP KF. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2020 

PS 34/20 ROR-INNKJØP – TILBAKEMELDING PÅ OPPFØLGINGSSPØRSMÅL 

PS 35/20 OPPFØLGINGSLISTE 

PS 36/20 EVENTUELT 

  

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   
Kommunedirektør   
Møre og Romsdal Revisjon SA   

 

mailto:jane.anita.aspen@kontrollutvalgromsdal.no


 

 

 

MOLDE KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  

Arkiv:  

Saksbehandler:  

Dato:  

2020-1506/04 

033 & 17 

Jane Anita Aspen 

26.5.2020 

 

Saksframlegg 

 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 29/20 Kontrollutvalget 8.6.2020 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18. MAI 2020 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Protokollen fra møte 18. mai 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: 3/20 

Møtedato: 18.5.2020 

Tid: Kl. 12.00 – 16.30 

Møtested: Microsoft Teams 

Sak nr: 20/20 – 28/20 

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 (sak 20/20-

24/20) 

 Einar Andersen, forvaltningsrevisor 

Av øvrige møtte: Torgeir Dahl, ordfører (sak 25/20) 

 Eva Kristin Ødegård, daglig leder Moldebadet (sak 22/20) 

 Dagrun Karin Stakvik, økonomisjef Molde Havnevesen KF (sak 23/20) 

 Bjarte Koppen, daglig leder Molde Vann og Avløp KF (sak 24/20) 

  

  

Leder ønsket velkommen og ledet møtet. Innkalling og sakliste ble godkjent.  

Møtet ble avviklet som fjernmøte på Microsoft Teams, med hjemmel i midlertidig forskrift 

om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning 

av Covid-19. 

  

 

TIL BEHANDLING: 

 
UTV. SAKSNR.  TITTEL  

PS 20/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 24.APRIL 2020 

PS 21/20 REFERAT OG ORIENTERINGER 

PS 22/20 MOLDEBADET KF. ÅSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2019 

PS 23/20 MOLDE HAVNEVESEN KF. ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2019 

PS 24/20 MOLDE VANN OG AVLØP KF. ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2019 

PS 25/20 SJØFRONTEN – OPPFØLGING AV PROSESS  

PS 26/20 DIALOGMØTE MED REVISOR OM RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING 

PS 27/20 OPPFØLGINGSLISTE 

PS 28/20 EVENTUELT 
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PS 20/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 24. APRIL 2020 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Protokollen fra møte 24. april 2020 godkjennes. 

 

Til å signere protokollen velges: 

1.  Magne Reiten 

2.  Tore Berg 

 

Protokollen vil bli signert elektronisk 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Det ble fremsatt forslag om at Magne Reiten og Tore Berg velges til å signere protokollen.  

 

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

 

Sekretariatets innstilling 

 

Protokollen fra møte 24. april 2020 godkjennes. 

 

Til å signere protokollen velges: 

1.  ………….. 

2.  ………….. 

 

 

PS 21/20 REFERAT OG ORIENTERINGER 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Referatsaker: 

RS 14/20 Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023, saksprotokoll fra Molde 

kommunestyre 23.4.2020, sak 16/20. 

 

RS 15/20 Varsel om pålegg fra Mattilsynet til Midsund vassverk, saksframlegg styret 

for Molde Vann og Avløp KF 18.2.2020, sak 3/20, vedlagt tilsynsrapport datert 

13.12.2019- Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om avvikshåndtering og 

leveringssikkerhet (2 avvik). 

 

RS 16/20 Folkehelseprofil 2020 – Molde kommune, Folkehelseinstituttet. 

 

RS 17/20 Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 

1.4.2020. 

 

Orienteringssaker: 

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

voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

 

PS 22/20 MOLDEBADET KF. ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2019 

 

Kontrollutvalgets uttalelse 

 

Kontrollutvalget har i møte 18.5.2020, sak 22/20, behandlet Moldebadet KFs årsregnskap og 

årsberetning for 2019. 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært Moldebadet KF sin årsmelding for 2019, inkludert 

regnskap og årsberetning, samt revisors beretning datert 6.5.2020.  

 

Moldebadet KF sitt regnskap for 2019 viser et netto driftsresultat på kr 1 417 911,-, og et 

regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på kr. 0,-. Merforbruk før strykninger er på kr  

1 798 567,-. 

 

Etter revisjonens vurdering er særregnskapet i det alt vesentlige avgitt i samsvar med lov og 

forskrifter.  

 

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

årsregnskapet. Kontrollutvalget har derfor undersøkt om årsberetningen inneholder de 

kravene som kommuneloven setter i § 14-7. Det er mangler omtale av til tiltak som er 

iverksatt for å sikre høy etisk standard, samt likestillingsarbeid som er iverksatt.  Siden 

foretaket er lagt ned fra 1.1.2020, så er det ikke aktuelt å følge opp disse manglene i 

årsberetningen.  

 

Etter utvalgets gjennomgang av årsberetning og regnskap, samt revisors beretning, mener 

kontrollutvalget at årsregnskapet sammen med revisjonsberetning gir et forsvarlig uttrykk for 

resultatet av Moldebadet KF sin virksomhet og for foretaket sin økonomiske stilling pr. 

31.12.2019. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsberetning for 

Moldebadet KF for 2019. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Daglig leder i Moldebadet, Eva Kristin Ødegård, kommenterte kort årsregnskap og 

årsberetning 2019.  

Ødegård svarte på spørsmål fra utvalget. Oppdragsansvarlig revisor Veslemøy E. Ellinggard 

deltok også under behandling av saken.  

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak om uttalelse i samsvar med sekretariatets innstilling 

(5 voterende) 

 

Sekretariatets forslag til uttalelse 
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Kontrollutvalget har i møte 18.5.2020, sak 22/20, behandlet Moldebadet KFs årsregnskap og 

årsberetning for 2019. 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært Moldebadet KF sin årsmelding for 2019, inkludert 

regnskap og årsberetning, samt revisors beretning datert 6.5.2020.  

 

Moldebadet KF sitt regnskap for 2019 viser et netto driftsresultat på kr 1 417 911,-, og et 

regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på kr. 0,-. Merforbruk før strykninger er på kr  

1 798 567,-. 

 

Etter revisjonens vurdering er særregnskapet i det alt vesentlige avgitt i samsvar med lov og 

forskrifter.  

 

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

årsregnskapet. Kontrollutvalget har derfor undersøkt om årsberetningen inneholder de 

kravene som kommuneloven setter i § 14-7. Det er mangler omtale av til tiltak som er 

iverksatt for å sikre høy etisk standard, samt likestillingsarbeid som er iverksatt.  Siden 

foretaket er lagt ned fra 1.1.2020, så er det ikke aktuelt å følge opp disse manglene i 

årsberetningen.  

 

Etter utvalgets gjennomgang av årsberetning og regnskap, samt revisors beretning, mener 

kontrollutvalget at årsregnskapet sammen med revisjonsberetning gir et forsvarlig uttrykk for 

resultatet av Moldebadet KF sin virksomhet og for foretaket sin økonomiske stilling pr. 

31.12.2019. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsberetning for 

Moldebadet KF for 2019. 

 

 

PS 23/20 MOLDE HAVNEVESEN KF. ÅRSRGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2019 

 

Kontrollutvalgets uttalelse  

 

Kontrollutvalget har i møte 18.5.2020, sak 23/20, behandlet Molde Havnevesen KFs 

årsregnskap og årsberetning for 2019. 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært Årsberetning Molde Havnevesen KF for 2019 og 

revisors beretning datert 29. april 2020. Årsregnskapet, er innarbeidet i årsberetningen.  

 

Molde Havnevesen KF sitt regnskap for 2019 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på  

kr 100 511.- og et netto driftsresultat på kr 613 311.-. Det er ingen investeringer i 2019. 

 

Etter revisjonens mening er særregnskapet for Molde Havnevesen KF i det alt vesentlige 

avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Uten at det har 

betydning for revisors konklusjoner, er det presisert i revisjonsberetningen at fremdriften i 

Sjøfronten ikke er synliggjort i investeringsregnskapet. Dette skyldes at avregningen mot 

Molde kommune blir gjort i 2020. Videre er det presisert at styret og daglig leder ikke har 

avgitt særregnskap innen fristen 15.2.  

 

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

årsregnskapet. Kontrollutvalget har derfor undersøkt om årsberetningen inneholder de 

kravene som kommuneloven setter i § 14-7.  
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Etter utvalgets gjennomgang av årsberetning inkludert regnskap, samt revisors beretning, 

mener kontrollutvalget at dokumentet gir forsvarlig uttrykk for resultatet av Molde 

Havnevesen KF sin virksomhet og for foretaket sin økonomiske stilling pr. 31.12.2019. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsberetning inkludert årsregnskap 

for Molde Havnevesen KF 2019, slik det er avlagt av styret 25.3.2020. 
 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Økonomisjef i Molde Havnevesen, Dagrunn Karin Stakvik, gav utvalget en kort orientering 

om regnskapstallene. Det ble etterpå svart på spørsmål fra utvalget. Oppdragsansvarlig revisor 

Veslemøy E. Ellinggard deltok under behandling av årsregnskap og årsberetning.  

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak om uttalelse i samsvar med sekretariatets innstilling. 

(5 voterende) 

 

Sekretariatets forslag til uttalelse 

 

Kontrollutvalget har i møte 18.5.2020, sak 23/20, behandlet Molde Havnevesen KFs 

årsregnskap og årsberetning for 2019. 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært Årsberetning Molde Havnevesen KF for 2019 og 

revisors beretning datert 29. april 2020. Årsregnskapet, er innarbeidet i årsberetningen.  

 

Molde Havnevesen KF sitt regnskap for 2019 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på  

kr 100 511.- og et netto driftsresultat på kr 613 311.-. Det er ingen investeringer i 2019. 

 

Etter revisjonens mening er særregnskapet for Molde Havnevesen KF i det alt vesentlige 

avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Uten at det har 

betydning for revisors konklusjoner, er det presisert i revisjonsberetningen at fremdriften i 

Sjøfronten ikke er synliggjort i investeringsregnskapet. Dette skyldes at avregningen mot 

Molde kommune blir gjort i 2020. Videre er det presisert at styret og daglig leder ikke har 

avgitt særregnskap innen fristen 15.2.  

 

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

årsregnskapet. Kontrollutvalget har derfor undersøkt om årsberetningen inneholder de 

kravene som kommuneloven setter i § 14-7.  

  

Etter utvalgets gjennomgang av årsberetning inkludert regnskap, samt revisors beretning, 

mener kontrollutvalget at dokumentet gir forsvarlig uttrykk for resultatet av Molde 

Havnevesen KF sin virksomhet og for foretaket sin økonomiske stilling pr. 31.12.2019. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsberetning inkludert årsregnskap 

for Molde Havnevesen KF 2019, slik det er avlagt av styret 25.3.2020. 

 

 

PS 24/20 MOLDE VANN OG AVLØP KF. ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2019 

 

Kontrollutvalgets uttalelse  

 

Kontrollutvalget har i møte 18.5.2019, sak 24/20, behandlet Molde Vann og Avløp KFs 

årsregnskap og årsberetning for 2019. 
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Grunnlaget for behandlingen har vært Molde Vann og Avløp KF sin årsrapport for 2019 

inkludert regnskap og årsberetning, samt revisors beretning datert 8. mai 2020.  

 

Revisor har i sin beretning presisert at regnskap og årsberetning ikke er avlagt innen fristen.  

 

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

Molde Vann og Avløp KF sitt regnskap for 2019 viser et netto driftsresultat på  

kr 9 188 080.- mot budsjettert kr – 350 000. 

 

Kontrollutvalget vil påpeke at investeringsregnskapet, som i fjor, viser et vesentlig 

budsjettavvik. Det er et mindreforbruk på 77,3 mill. kroner av et budsjett på 113,6 mill. 

kroner. Dette medfører også 60,2 mill. kroner i ubrukte lånemidler. I revisjonsberetningen blir 

det konkludert med at Kommuneloven § 46 3. ledd sier at årsbudsjett skal være realistisk. 

Årsaken til budsjettavviket er etter revisjonens syn ikke tilstrekkelig forklart i årsrapporten.  

 

Vann, avløp, slamtømming og renovasjon skal drives til selvkost. Det betyr at 

over/underskudd skal avregnes og settes i fond. Fondene kan kun benyttes til dekning av 

framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Selvkostfond må benyttes innen en 3-5 

års periode. I foretakets årsberetning går det frem at revisor anbefaler at hvert av fondene bør 

ligge rundt 10 % av gebyrinntektene. Revisor har i revisjonsberetningen presisert at 

anbefalingen ikke er revisjonens uttalelse. Revisor har presisert at de ikke har anbefalinger ut 

over å følge loven.   

 

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.  

Budsjetavvik innenfor investeringsregnskapet er ikke tilstrekkelig forklart i årsberetningen. 

Ett av punktene som årsberetningen etter kommunelovens krav skal omtale, er tiltak som er 

iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard. Årsberetningen 

inneholder en kort beskrivelse av dette. Kontrollutvalget vil understreke at årsberetnings 

omtale av etikk er viktig i et foretak med så stor omsetning som Molde Vann og Avløp KF, og 

med iboende risikoer for brudd på etiske standarder.   

 

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

revisors beretning, mener kontrollutvalget at det gis et forsvarlig uttrykk for resultatet av 

Molde Vann og Avløp KFs virksomhet og for foretaket sin økonomiske stilling pr. 

31.12.2019. 

 

Kontrollutvalget forventer at foretaket følger opp de merknader og forbedringspunkt som 

revisor påpeker.  

 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsberetning for 

Molde Vann og Avløp KF for 2019, slik det er avlagt av styret 22.4.2020. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Daglig leder i Molde Vann og Avløp KF, Bjarte Koppen, orienterte utvalget om 

selvkostregnskapene og avvikene knyttet til investeringsregnskapet. Videre gav Koppen 

utvalget grundige svar og orienteringer knyttet til spørsmål fra utvalget.   

 

Koppen opplyste at Molde Vann og Avløp KF etter kommunesammenslåingen har fått ansvar 

for 30 % mer ledningsnett. Ledningsnettet i tidligere Nesset og tidligere Midsund kommune 

er også av dårligere kvalitet enn i tidligere Molde kommune. Særlig gjelder dette avløpsnettet.  
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Koppen opplyser på spørsmål fra utvalget, at kommunen ikke har hatt utfordringer med å 

rekruttere kompetanse.  

 

Utvalget stilte også spørsmål til Mattilsynets tilsyn ved Rakvåg Vassverk. Koppen 

understreker at tiltak knyttet til dette vannverket er øverst på prioriteringslista for 2020, da 

dette er alvorlig avvik. Det nevnes også andre investeringer som må prioriteres fremover.  

 

Innbyggerne må være forberedt på økte vann og avløpsgebyr, men Koppen understreker at 

avgiftsnivået på disse tjenestene i Molde kommune er lave sammenlignet med andre 

kommuner.  

 

Daglig leder i Molde Vann og Avløp Bjarte Koppen opplyser at det jobbes med hovedplan for 

vann og avløp, men understreker at å lage en god plan vil ta tid.  

 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Veslemøy E. Ellinggard var også tilstede under 

behandling av Molde Vann og Avløp KFs årsregnskap og årsberetning 2019.   

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak om uttalelse i samsvar med sekretariatets innstilling. 

(5 voterende) 

 

Sekretariatets forslag til uttalelse  

 

Kontrollutvalget har i møte 18.5.2019, sak 24/20, behandlet Molde Vann og Avløp KFs 

årsregnskap og årsberetning for 2019. 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært Molde Vann og Avløp KF sin årsrapport for 2019 

inkludert regnskap og årsberetning, samt revisors beretning datert 8. mai 2020.  

 

Revisor har i sin beretning presisert at regnskap og årsberetning ikke er avlagt innen fristen.  

 

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

Molde Vann og Avløp KF sitt regnskap for 2019 viser et netto driftsresultat på  

kr 9 188 080.- mot budsjettert kr – 350 000. 

 

Kontrollutvalget vil påpeke at investeringsregnskapet, som i fjor, viser et vesentlig 

budsjettavvik. Det er et mindreforbruk på 77,3 mill. kroner av et budsjett på 113,6 mill. 

kroner. Dette medfører også 60,2 mill. kroner i ubrukte lånemidler. I revisjonsberetningen blir 

det konkludert med at Kommuneloven § 46 3. ledd sier at årsbudsjett skal være realistisk. 

Årsaken til budsjettavviket er etter revisjonens syn ikke tilstrekkelig forklart i årsrapporten.  

 

Vann, avløp, slamtømming og renovasjon skal drives til selvkost. Det betyr at 

over/underskudd skal avregnes og settes i fond. Fondene kan kun benyttes til dekning av 

framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Selvkostfond må benyttes innen en 3-5 

års periode. I foretakets årsberetning går det frem at revisor anbefaler at hvert av fondene bør 

ligge rundt 10 % av gebyrinntektene. Revisor har i revisjonsberetningen presisert at 

anbefalingen ikke er revisjonens uttalelse. Revisor har presisert at de ikke har anbefalinger ut 

over å følge loven.   

 

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.  

Budsjetavvik innenfor investeringsregnskapet er ikke tilstrekkelig forklart i årsberetningen. 

Ett av punktene som årsberetningen etter kommunelovens krav skal omtale, er tiltak som er 
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iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard. Årsberetningen 

inneholder en kort beskrivelse av dette. Kontrollutvalget vil understreke at årsberetnings 

omtale av etikk er viktig i et foretak med så stor omsetning som Molde Vann og Avløp KF, og 

med iboende risikoer for brudd på etiske standarder.   

 

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

revisors beretning, mener kontrollutvalget at det gis et forsvarlig uttrykk for resultatet av 

Molde Vann og Avløp KFs virksomhet og for foretaket sin økonomiske stilling pr. 

31.12.2019. 

 

Kontrollutvalget forventer at foretaket følger opp de merknader og forbedringspunkt som 

revisor påpeker.  

 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsberetning for 

Molde Vann og Avløp KF for 2019, slik det er avlagt av styret 22.4.2020. 

 

 

PS 25/20 SJØFRONTEN – OPPFØLGING AV PROSESS 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

1. Det kunngjøres til minst tre eksterne tilbydere, ønske om gjennomført undersøkelse. 

2. Formålet er å undersøke hva som har resultert i kostnadsoverskridelser og forsinkelser 

for prosjektet Sjøfronten. Videre undersøke om Molde kommune har etablert 

tilstrekkelig system og rutiner for å gjennomføre store investeringsprosjekt. 

 

Kontrollutvalget etterspør da følgende: 

a) Kartlegging av hva som er årsak til budsjettoverskridelser og forsinkelser i Sjøfronten. 

b) Kartlegging av sentrale prosesser knyttet til planlegging og gjennomføring av 

investeringsprosjektet; herunder prosjektplanlegging, risikoanalyser av 

kostnadsestimat og usikre faktorer, kvalitetssikring av prosjektplanlegging og 

gjennomføring, oppfølging av prosjektkostnader, rapportering, samhandling internt i 

Molde kommune og med ekstern prosjektleder og entreprenør for Sjøfronten.    

c) Vurdering av kvaliteten i overnevnte prosesser  

d) Innspill/forslag til kvalitetsforbedrende tiltak i forhold til avdekket i pkt. a) - c).  

 

Oppdraget skal munne ut i en skriftlig rapport som kartlegger systematiserer, drøfter og 

konkluderer på spørsmålstillingene i samsvar med bestillingen.  

3. For gjennomføringen legges det til grunn sekretariatets notat av 15.05.20, med 

kontrollutvalgets korrigeringer og tilføyelse i møte 18.05.20.  

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Sekretariatet presenterte notatet som var sendt utvalget 15.05.20, etter kommunestyrets vedtak 

14.05.20 om å be kontrollutvalget om å bestille en ekstern gransking av prosjekt Sjøfronten.  

 

Ordfører Torgeir Dahl deltok under kontrollutvalgets behandling av saken. Ordfører har etter 

kommuneloven § 6-1 Ordførerens myndighet og oppgaver, møte og talerett i kontrollutvalgets 

møter.  

Ordfører understreker at det er viktig for kommunestyret å få et svar til første 

kommunestyremøte til høsten, som er 17. september. Dette fordi svarene fra undersøkelsen 
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også har betydning for det videre arbeidet med Sjøfronten. Ordfører understreket videre at 

kontrollutvalget i arbeidet med undersøkelsen har til disposisjon de ressurser de måte ha 

behov for, fra kommunes administrasjon. For eksempel tjenester fra ROR Innkjøp.   

 

Det første sekretær presentert fra notatet var tolking av kommunestyrets ønske om å bestille 

en granskning.  

Kontrollutvalget støtter sekretariatets vurdering av at det bestilles en grundig undersøkelse, og 

ikke en granskning i juridisk forstand av ordet.  

 

Videre diskuterte kontrollutvalget grundig om problemstillingene var dekkende for ønsket 

mål for undersøkelsen.  

Utvalget understreket viktigheten av at det undersøkes alle prosesser helt fra før prosjektet ble 

bestilt, til det som er knyttet til oppgaver tillagt politisk og administrativt nivå i Molde 

kommune knyttet til prosjektgjennomføringen. Samt oppgaver som i prosjektet er satt ut til 

eksterne. Utvalget diskuterte seg frem til å korrigere litt på ordlyden i pkt. 2 i sekretariatets 

forslag i notatet av 15.05.20. Dette for å understreke at det ikke bare skal undersøkes 

prosesser internt i Molde kommune.  

For øvrig er utvalget enig om at problemstillingene er dekkende for målet med undersøkelsen.  

 

Det ble videre diskutert rammer for undersøkelsen.  

 

Kontrollutvalget hadde en grundig diskusjon om hvilke kriterier som skal settes til 

kompetanse hos de som skal gjennomføre oppdraget. I tillegg til det som fremkommer i 

sekretariatets notat, ønsker utvalget at det tilføyes at det er ønskelig med 

kontraktsoppfølgingkompetanse.  

 

Det korrigeres at kompetansen det etterspørres er knyttet til investerings-/byggeprosjekt (ikke 

bare investeringsprosjekt, som det står i notatet) 

 

Under firma det kreves uavhengighet til, for de som skal utføre oppdraget, tilføyes også 

Norconsult As. 

 

I fremdrifts- leveranseplan, korrigeres levering av endelig rapport til 24. august.  

 

Når det gjelder de øvrige rammene, så er utvalget enig i det som fremkommer i sekretariatets 

notat av 15.5.2020. 

 

Sekretariatet opplyser at det vil lages en oversikt over politiske saker som er knyttet til 

Sjøfronten, som sendes ut sammen med tilbudet. Ordfører hjelper til med å kvalitessikre 

denne listen.  

 

Det ble fremsatt følgende forslag til vedtak: 

1 Det kunngjøres til minst tre eksterne tilbydere, ønske om gjennomført undersøkelse. 

2 Formålet er å undersøke hva som har resultert i kostnadsoverskridelser og forsinkelser 

for prosjektet Sjøfronten. Videre undersøke om Molde kommune har etablert 

tilstrekkelig system og rutiner for å gjennomføre store investeringsprosjekt. 

 

Kontrollutvalget etterspør da følgende: 

a. Kartlegging av hva som er årsak til budsjettoverskridelser og forsinkelser i 

Sjøfronten. 

b. Kartlegging av sentrale prosesser knyttet til planlegging og gjennomføring av 

investeringsprosjektet; herunder prosjektplanlegging, risikoanalyser av 
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kostnadsestimat og usikre faktorer, kvalitetssikring av prosjektplanlegging og 

gjennomføring, oppfølging av prosjektkostnader, rapportering, samhandling 

internt i Molde kommune og med ekstern prosjektleder og entreprenør for 

Sjøfronten.    

c. Vurdering av kvaliteten i overnevnte prosesser  

d. Innspill/forslag til kvalitetsforbedrende tiltak i forhold til avdekket i pkt. a) - c). 

 

Oppdraget skal munne ut i en skriftlig rapport som kartlegger systematiserer, drøfter og 

konkluderer på spørsmålstillingene i samsvar med bestillingen.  

3 For gjennomføringen legges det til grunn sekretariatets notat av 15.05.20, med 

kontrollutvalgets korrigeringer og tilføyelse i møte 18.05.20.  

 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag til vedtak. (5 

voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Kontrollutvalget vil henstille til at det i ekstern gjennomgang av prosjektet sikers at det 

belyses følgende: 

1. Er retningslinjer og rutiner for planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekt 

tilstrekkelige? Er retningslinjer og rutiner fulgt i dette prosjektet? 

2. Er rutiner for kvalitetssikring av prosjektplanlegging og gjennomføring av 

investeringsprosjekt tilstrekkelige? Er rutinene fulgt i dette prosjektet? 

3. Er det etablert krav til hva som skal være på plass som beslutningsgrunnlag for 

investeringsprosjekt? Er slike krav fulgt i dette prosjektet? 

4. Er det etablert rutiner for risikoanalyse knyttet til kostnadsestimering og usikre 

faktorer i investeringsprosjekt? Er det evt. sikret at dette er gjennomført i dette 

prosjektet?   

5. Er rutiner for utarbeidelse av kostnadsoverslag og oppfølging av prosjektkostnader 

tilstrekkelige? Er slike rutiner fulgt i dette prosjektet? 

6. Er det tilstrekkelig rutiner for rapportering i investeringsprosjekt. Er slike rutiner fulgt 

i dette prosjektet. 

 

 

PS 26/20 DIALOGMØTE MED REVISOR OM RISKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 
Kontrollutvalget tar revisjonens gjennomgang til orientering og ber om at kontrollutvalgets 

innspill blir tatt med i det videre arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Forvaltningsrevisor Einar Andersen gjennomgikk en oppdatert versjon av presentasjonen som 

var vedlagt møteinnkallingen. Utvalget stilte spørsmål og kom med innspill. Noe av det som 

ble spilt inn var: 

• Istad har blitt et enda viktigere selskap etter oppkjøpet av Nesset kraft 

• Utfordringer i driften som føle av Koronapandemien, f.eks. i NAV 

• Samfunnssikkerhet og beredskap, for eksempel knyttet til vannforsyning.  

• Organisasjonsendringer som følge av kommunesammenslåingen.  
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Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak om uttalelse i samsvar med sekretariatets innstilling. 

(5 voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Kontrollutvalget tar revisjonens gjennomgang til orientering og ber om at kontrollutvalgets 

innspill blir tatt med i det videre arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

 

 

PS 27/20 OPPFØLGINGSLISTE 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 
I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer: 

 
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».  

18.05.20: Kontrollutvalget fikk i dagens møte fremlagt Oppfølging av tilsyn – lukking 

av pålegg nr. 6, brev datert 6.1.2020 fra Arkivverket. 

 
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. 

18.05.20: Informasjonen som ble etterspurt til kontrollutvalgets møte 30.03.20, som 

ble avlyst, ønskes fremlagt i møte 08.06.20.  

 
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.  

18.05.20: Kontrollutvalget ønsker fremlagt den årlige statusrapporten til 

kontrollutvalgets møte 08.06.20.  

 
Personvernregelverk  

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

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

18.05.20: Informasjonen som ble etterspurt til kontrollutvalgets møte 30.03.20, som 

ble avlyst, ønskes fremlagt i møte 08.06.20.  

 
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 er 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.  

18.05.20: På bakgrunn av departementets godkjenning av reguleringsplan, avsluttes 

oppfølging av saken.  

 
Tilsynsrapport – Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om avvikshåndtering og 

leveringssikkerhet – Midsund Vassverk (Rakvåg Vassverk) 

Tilsynsrapport datert 13.12.2019- Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om  

avvikshåndtering og leveringssikkerhet (2 avvik): Avvikshåndtering blir ikke 

dokumentert, det kunne ikke legges frem rutiner for avvikshåndtering. Det er ikke 

etablert rentvannsbasseng etter renseanlegget. Rakvåg vassverk skulle etter planen 

vært koblet til Midsund Vassverk i 2018, dette er ikke gjennomført. 

18.05.02: Kontrollutvalget fikk i dagens møte fremlagt tilsynsrapport og saksfremlegg 

til styret i Molde Vann og Avløp KF 18.02.20. Kontrollutvalget ønsker å følge saken 

til avvikene er lukket.  

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Kontrollutvalget gjennomgikk sakene på oppfølgingslisten. 

 

Det ble ført opp en ny sak på oppfølgingslisten:  

• Tilsynsrapport – Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om avvikshåndtering og 

leveringssikkerhet – Midsund Vassverk (Rakvåg Vassverk) 

 

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

 

Sekretariatets innstilling 

 

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer: 

 

 

PS 28/20 EVENTUELT 

 

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) årsmøte 

Det er bestemt at FKTs fagkonferanse 3.-4. juni er avlyst. Årsmøtet 3.juni kl. 1630 skal 

gjennomføres digitalt.  

Konklusjon 

Utvalgsleder deltar på det digitale årsmøtet.  
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Henvendelse til kontrollutvalget – Behandling av dispensasjonssøknad fra 

aralutnyttelsesgraden 

  

Kontrollutvalget har fått en henvendelse fra innbygger som hevder de har fått feil informasjon 

fra byggesaksavdelingen. De har fått opplyst at et tiltak ikke var søknadspliktig, men at de 

skulle levere ferdigattest ved ferdigstillelse. Når det ble gjort, fikk de beskjed at det likevel 

var søknadspliktig og at de måtte forvente å få avslag på dispensasjonssøknad.  

 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalget diskuterte henvendelsen.  

 

Konklusjon 

Saken må følge ordinær klagebehandling. Utvalget ser ikke på nåværende tidspunkt noe 

behov for nærmere gjennomgang av kommunens byggesaksbehandling.  

 

Henvendelse om prosessen i deponisaken 

Kontrollutvalget har mottatt flere eposter fra en privatperson som stiller spørsmål ved 

prosessen i deponisaken. Det stiles spørsmål ved at ordfører forhandler alene med 

Miljøverndepartementet og det stilles spørsmål ved hva som er journalført fra møte  

Det er også mottatt e-post med brev som er sendt til Miljøverndepartementet om uforsvarlig 

saksbehandling. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalget diskuterte henvendelsen.  

 

Konklusjon 

Kontrollutvalget ser ikke at det kommer frem problemstillinger i henvendelsene som kommer 

inn under utvalgets ansvarsområde å følge opp.   

 

 

 

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:  

2020-1506/04 

033 

Jane Anita Aspen 

29.5.2020 

 

Saksframlegg 

 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 30/20 Kontrollutvalget 8.6.2020 

 

 

REFERAT OG ORIENTERINGER 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

Saksopplysninger 

Referatsaker: 

 

RS 18/20 Finansreglement for Molde kommune, saksprotokoll fra Molde 

kommunestyre 23.4.2020, sak 17/20, samt finansreglement og rutiner for 

finans- og gjeldsforvaltningen i Molde kommune (vedlagt).  

 

RS 19/20 Strategi for Molde kommunes eierskap i Istad AS, saksprotokoll fra Molde 

kommunestyre 14.5.2020, sak 43/20 (vedlagt).  

 

RS 20/20 Inhabilitet hos fylkesmannen, brev datert 25.5.2020 fra Rødt Molde til 

kontrollutvalget i Molde kommune (vedlagt) 

Sekretariatet har informert innsender om at kontrollutvalget forholder seg til 

Fylkesmannen som instans for lovtolking. Det er den enkelte 

forvaltningsinstans selv, som må vurderer om de er habil til å behandle en sak 

eller ikke. Rødt Molde har også sendt kopi av brevet til fylkesmannen.  

 

RS 21/20 Tilbakemelding til rapport fra selskapsgjennomgang SK 2-2018 i Astero 

AS, Kontrollsjefens saksfremlegg til kontrollutvalget i Møre og Romsdal 

Fylkeskommune 28.5.2020, sak 30/20 (vedlagt). 

 Sekretariatet har valgt å legge dette frem som en referatsak, siden Molde 

kommune er største eier i Astero AS.   

 

Orienteringssaker: 

 

  Ingen 

 

 

 

Jane Anita Aspen 

 

daglig leder  

  

 

 



  

1 
 

Saksprotokoll 

 
 
Arkivsak-dok. 20/02934 
Saksbehandler Kurt Magne Thrana 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Molde formannskap 25.02.2020 24/20 

2 Molde kommunestyre 23.04.2020 17/20 

 
 
 
Finansreglement for Molde kommune 
 

 
Molde kommunestyre har behandlet saken i møte 23.04.2020 sak 17/20 
 

Møtebehandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Molde kommunestyres vedtak  
Finansreglement for Molde kommune vedtas. Reglementet gjelder fra dato for vedtak i 
kommunestyret. 
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Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens finans- og gjeldsforvaltning. 
Reglementet utgjør en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder, og 
underliggende fullmakter/instrukser/rutiner skal hjemles i reglementet. Reglementet 
definerer de avkastnings- og risikonivå som er akseptable for plassering og forvaltning av 
likvide midler og midler beregnet for driftsformål, opptak av lån/gjeldsforvaltning og 
plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva. 
 
1.2 Hvem reglementet gjelder for 
 
Reglementet gjelder for Molde kommune. Reglementet gjelder også Molde kommunes 
kommunale foretak etter kommunelovens kapittel 9.  
 
 

2. Hjemmel og gyldighet 
 
2.1 Hjemmel 
 
Dette reglementet er utarbeidet på bakgrunn av: 
 

• Lov om kommuner og fylkeskommuner av 22. juni 2018, § 14 

• Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner 
fastsatt av KMD 18. november 2019. 

 
2.2 Gyldighet 

  
Reglementet trer i kraft fra og med vedtaksdato i kommunestyret.  Finansreglementet skal 
vedtas minst én gang i hver kommunestyreperiode. 
  
Dette reglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser som kommunestyret eller 
annet politisk organ har vedtatt for Molde kommunes finans- og gjeldsforvaltning. 
 

 

3. Forvaltning og forvaltningstyper 
 
I samsvar med bestemmelsene i forskriften om kommuners og fylkeskommuners finans- og 
gjeldsforvaltning, skal reglementet omfatte forvaltningen av alle kommunens finansielle 
aktiva (plasseringer) og passiva (rentebærende gjeld). Gjennom dette finansreglementet er 
det vedtatt målsettinger, strategier og rammer for: 
 

• Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. 

• Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler. 

• Plassering og forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva. 
 

4. Formålet med kommunens finans- og gjeldsforvaltning 
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Finans- og gjeldsforvaltningen har som overordnet mål å sikre en rimelig avkastning samt 
stabile og lave netto finansieringskostnader for kommunens aktiviteter med størst mulig 
grad av stabilitet og forutsigbarhet i forhold til kommunens budsjetter.  
 
Dette søkes oppnådd gjennom følgende: 
  

• Kommunen skal til enhver tid ha likviditet (inkludert eventuelle trekkrettigheter) til å 
dekke løpende forpliktelser. Plassert overskuddslikviditet skal over tid gi en god og 
konkurransedyktig avkastning innenfor definerte krav til likviditet og risiko, 
hensyntatt tidsperspektivet på plasseringene. 

• Lånte midler skal over tid gi lavest mulig totalkostnad innenfor definerte krav til 
refinansieringsrisiko og renterisiko hensyntatt behovet for forutsigbarhet i 
lånekostnader. 

• Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva skal sikre en god og langsiktig 
avkastning til akseptabel risiko som over tid skal bidra til å gi kommunens innbyggere 
et best mulig tjenestetilbud. Det styres etter en langsiktig investeringshorisont på 
minimum 5 år, samtidig som kommunen søker en tilfredsstillende årlig avkastning 
bedre enn bankrente (kommunens konsernkonto). 

 

 

5. Generelle rammer og begrensninger 
 
Kommunestyret skal selv gjennom fastsettelse av dette finansreglementet, ta stilling til hva 
som er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansielle risiko, jfr. kommunelovens § 14-1 
tredje ledd. Avkastningen skal balanseres mot risiko og likviditet. 
 
Reglementet skal baseres på kommunens egen kunnskap om finansielle markeder og 
instrumenter. Det skal være samsvar mellom kompleksiteten i investeringsproduktene og 
kommunens egen kunnskap om finans- og gjeldsforvaltning.  
 
Kommunestyret skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finans- og gjeldsforvaltningen, 
herunder hva som regnes som langsiktige finansielle aktiva.  Det påligger 
kommunedirektøren en selvstendig plikt til å utrede og legge frem saker for kommunestyret 
som anses som prinsipielle. 
 
Kommunedirektøren skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets forskjellige 
rammer og begrensninger og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at finans- og 
gjeldsforvaltningen utøves forsvarlig i forhold til de risikoer kommunen er eksponert for. 
Videre kan kommunedirektøren inngå avtaler i overensstemmelse med dette reglementet. 
Med hjemmel i dette finansreglementet, skal kommunedirektøren utarbeide nødvendige 
fullmakter/instrukser/rutiner for de enkelte forvaltningsformer som er i overensstemmelse 
med kommunens overordnede økonomibestemmelser.    
 
Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom dette 
reglementet, kan ikke benyttes i kommunens finans- og gjeldsforvaltning. 
Kommunen kan i sin finans- og gjeldsforvalting benytte seg av andre finansielle 
instrumenter, såkalte avledede instrumenter/derivater.  Slike instrumenter skal være 
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konkret angitt under de enkelte forvaltningsformer og må benyttes innenfor risikorammene 
for underliggende aktiva eller gjeld og skal inngå ved beregning av finansiell risiko. 
 
Konkrete rammer for forvaltning av henholdsvis kommunens midler til driftsformål (inkl. 
ledig likviditet), gjeldsporteføljen og langsiktige finansielle aktiva omtales i fortsettelsen hver 
for seg. 
 
 

6. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 
 
Med «ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål» menes midler som skal 
kunne være tilgjengelige for å dekke kommunens betalingsforpliktelser etter hvert som de 
forfaller.  

 
Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, skal forvaltes med lav finansiell 
risiko og høy likviditet i all hovedsak gjennom plassering i bankinnskudd innenfor 
kommunens konsernkontoavtale. Det tillates kortsiktig binding (inntil 1 år) av slik ledig 
kapital plassert i hovedbank eller i samråd med kommunens hovedbankforbindelse. 
Pengemarkedsfond kan benyttes. 
 
Kommunen kan inngå rammeavtale for å ivareta det løpende behovet for banktjenester 
(konsernkontoavtale). Det kan gjøres avtale om trekkrettighet innenfor denne avtalen. 
Kommunedirektøren har fullmakt til å inngå konsernkontoavtale og avtale om trekkrettighet. 
Videre har kommunedirektøren fullmakt til å ta opp likviditetslån eller lignende ved behov 
med inntil 150 mill. kroner med løpetid inntil 1 år (se pkt. 7.2). 
 
 

7. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler 
 
Innlånskostnadene har vesentlig betydning for kommunens økonomi. Forvaltning av 
finansielle passiva (gjeldsporteføljen) er således en viktig del av kommunens forvaltning med 
tanke på å oppnå lave lånekostnader og håndtering av risiko for renteendringer. 
Forvaltningen omfatter kommunens samlede gjeldsportefølje inkl. de kommunale 
foretakene. 
 
7.1 Vedtak om opptak av lån 
 
Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Med utgangspunkt i 
kommunestyrets vedtak skal det gjennomføres låneopptak, herunder godkjenning av 
lånevilkår, og for øvrig forvaltning av kommunens innlån etter de retningslinjer som framgår 
av dette reglementet, og i tråd med bestemmelsene i Kommunelovens § 14 punkt 14-18 om 
låneopptak.  Kommunedirektøren gis fullmakt til å godkjenne långiver og lånevilkår. 
 
Molde kommune tar opp lån til kommunen og de kommunale foretakene Molde vann og 
avløp KF og Molde eiendom KF. Den samlede gjeldsportefølje forvaltes av Molde kommune. 
Kommunedirektøren kan inngå avtale om ekstern bistand til forvaltning av den samlede 
gjeldsporteføljen. 
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Det kan også tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld. Slike lån og lånevilkår 
godkjennes av kommunedirektøren. 
 
Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, dog slik at refinansieringsrisikoen ved 
ordinære låneforfall begrenses.  
 
Det vises også til punkt 6 som tillater avtale om trekkrettighet. 
 
7.2 Valg av långiver, låneinstrumenter og tidspunkt for låneopptak 
 
Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets gunstigste betingelser. Det skal normalt 
innhentes minst 3 konkurrerende tilbud fra aktuelle långivere. Det gjøres unntak fra denne 
reglen for situasjoner hvor kommunen velger å legge ut sertifikat- eller obligasjonslån 
gjennom å gi en tilrettelegger et eksklusivt mandat. Prinsippet kan også fravikes ved 
låneopptak i statsbank (f.eks. startlån i Husbanken).   
 
Det kan kun tas opp lån i norske kroner. 
 
Lån kan tas opp som direkte lån i offentlige og private finansinstitusjoner, samt i livselskaper. 
Det er også adgang til å legge ut lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Lån kan tas opp som 
åpne serier (rammelån) og uten avdrag (bulletlån). Lån med løpetid under 1 år skal bare 
unntaksvis benyttes.  
 
Låneopptakene skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett, 
forventninger om fremtidig renteutvikling og generelle markedsforhold. 
 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp likviditetslån ved behov med løpetid inntil 1 år. 
Låneform kan være sertifikatlån, kassekreditt eller trekkrettighet innenfor 
konsernkontoavtalen i h.t. punkt 6 i dette reglementet. 
 
7.3 Valg av rentebindingsperiode – bruk av sikringsinstrumenter 
 
Styring av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i 
forhold til oppfatninger om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt risikonivå gitt 
et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnader.  
 
Forvaltningen skal legges opp i henhold til følgende: 
 

a) Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre tidspunktet for når lånene forfaller   
b) Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (durasjon – vektet rentebindingstid) på 

samlet rentebærende gjeld skal til enhver tid være under 5 år.  
 
For å oppnå ønsket rentesikring, gis det anledning til å ta i bruk fremtidige renteavtaler (FRA) 
og rentebytteavtaler (SWAP).  Rentesikringsinstrumentene kan benyttes i den hensikt å 
endre renteeksponeringen for kommunens lånegjeld.  Forutsetninger for å gå inn i slike 
kontrakter skal være at en totalvurdering av renteforventninger og risikoprofil på et gitt 
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tidspunkt, tilsier at slik endring er ønskelig. Slike instrumenter kan benyttes på samlet 
gjeldsportefølje. 
 
Det er ikke tillatt å løsrive derivathandelen fra den øvrige finansforvaltningen, og 
beregninger under punkt b) skal inkludere FRA- og SWAP-kontrakter.  Hensikten bak hver 
derivatkontrakt skal dokumenteres, og kontraktene skal knyttes til kommunens 
underliggende låneportefølje.  Det skal kun benyttes større banker med bred dokumentert 
erfaring innenfor dette området som motpart ved slike kontrakter. 
 
7.4 Øvrige finansieringsavtaler 
 
Molde kommune skal som hovedregel ikke inngå avtaler om operasjonell eller finansiell 
leasing. Eventuell inngåelse av slik avtale skal godkjennes av kommunedirektøren. 
 
 

8. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 
 
Med «langsiktige finansielle aktiva» menes midler som ikke må regnes som ledige likvider og 
andre midler beregnet for driftsformål, og som ut fra kommunens økonomiske situasjon kan 
anses forsvarlig å forvalte med en lang tidshorisont med noe mindre fokus på kortsiktige 
markedssvingninger. Langsiktige finansielle aktiva skiller seg fra ledige likvider og andre 
midler beregnet for driftsformål ved at forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva ikke skal 
være utslagsgivende for kommunens betalingsevne på kort sikt. For Molde kommune er det 
kommunens disposisjonsfond og ubundne investeringsfond som utgjør kommunens 
langsiktige finansielle aktiva. Av kommunens disposisjonsfond, skal 50,0 pst. likevel forvaltes 
som kortsiktig likviditet. Det forutsettes at fondene ikke er disponert til andre formål.  
 
8.1 Overordnede investeringsrammer 
 
For å kunne oppfylle formålet for forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva, skal midlene 
til enhver tid forvaltes ved å ta hensyn til kriteriene: 
 

- sikkerhet 
- risikospredning 
- likviditet 
- avkastning 
- bufferkapital 

 
Kommunens bufferkapital defineres som kommunens disponible disposisjonsfond. Det 
disponible disposisjonsfondet kan ved behov dekke uforutsette renteøkninger eller annen 
negativ utvikling i finansielle forhold. 
 
Risikovurderinger foretas som omtalt i punkt 9. 
 
8.2 Produktspekter 
 
Følgende instrumenter er tilgjengelige for inkludering i en forvaltningsportefølje: 



 

 8 

 
- bankinnskudd  
- verdipapirfond notert i NOK 
- aksjer og grunnfondsbevis 

 
Investeringene i enkeltpapirer skal skje i børsnoterte verdipapirer. Unntak fra dette skal kun 
skje etter vedtak i kommunestyret i det enkelte tilfelle. Utenlandske verdipapirfond skal 
være UCITS fond (internasjonalt regelverk for verdipapirfond) og notert i NOK. Porteføljens 
likviditetsrisiko styres blant annet gjennom andelen kapital i rentebærende investering i 
pengemarkeds- og rentefond. 
 
8.3 Risikorammer 

8.3.1 Likviditetsrisiko 

Plasseringene skal være i lett omsettelige verdipapirer med høy likviditetsgrad. 

8.3.2 Kredittrisiko 

Kredittrisikoen styres gjennom å klassifisere kredittrisikoen i risikoklasser og ved å etablere 
plasseringsbegrensninger for risikoklasse og debitor med utgangspunkt i det krav som er satt 
til kredittrisiko.    
 
I tilfeller der det ikke foreligger offisiell rating, er kravet at forvalter/forvalterne selv vurderer 
rentepapirets eller utsteders kredittkvalitet slik at sikkerheten tilfredsstiller kravene i punkt 
8.3.3. 

8.3.3 Risikoklasser  

Investeringsinstrumenter skal klassifiseres i følgende risikoklasser: 
 
Risikoklasse 1  Obligasjoner/sertifikater utstedt av stat eller foretak med statsgaranti 

innenfor OECD, samt statsobligasjonsfond og innskudd i banker med 
forvaltningskapital på mer enn 15 mrd. NOK. 

Risikoklasse 2  Obligasjoner med fortrinnsrett, obligasjoner/sertifikater utstedt av    
                                    statsforetak, fylkeskommuner og kommuner, kraftverk med garanti fra  
                                    kommune/ fylkeskommune, banker, forsikringsselskap og  
                                    kredittforetak. 

Pengemarkeds- og obligasjonsfond klassifiseres normalt i denne 
risikoklassen med unntak av fond som inneholder industrilån/ 
ansvarlige lån. Sistnevnte klassifiseres under Risikoklasse 3.   

Risikoklasse 3 Lån med rating lik BBB- eller bedre og verdipapirfond med 
gjennomsnittlig rating BBB- eller bedre. 

Risikoklasse 4 Egenkapitalinstrumenter i eiendomsselskaper og eiendomsfond, 
konvertible obligasjoner og lån med rating lavere enn BBB-. 

Risikoklasse 5 Aksjefond og allokeringsfond. Herunder også enkeltaksjer/ 
egenkapitalbevis i minimum 15 ulike selskaper (aktivt forvaltet 
portefølje) hvor det er tatt hensyn til diversifisering i ulike bransjer 
med videre. 
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Risikoklasse 6 Enkeltaksjer, enkeltstående egenkapitalbevis og private equity fond. 

8.3.4 Plasseringsbegrensninger – risikoklasser 

For å styre kredittrisiko, skal følgende begrensninger gjelde for plasseringene: 
 

 

Kredittrisiko 

 

Total porteføljefordeling 

Risikoklasse 1 Minimum 10 % av total forvaltningskapital  

Risikoklasse 2 Maksimalt 60 % av total forvaltningskapital 

Risikoklasse 3 Maksimalt 40 % av total forvaltningskapital 

Risikoklasse 4 Maksimalt 20 % av total forvaltningskapital 

Risikoklasse 5 Maksimalt 35 % av total forvaltningskapital 

Risikoklasse 6 Ikke tillatt 

 

Total forvaltningskapital defineres i denne sammenheng som 50,0 pst. av kommunens 
disposisjonsfond samt ubundne investeringsfond. 
 
Risikoklasse 6 kan kun benyttes i tilfeller der kommunestyret eksplisitt har gjort vedtak om 
dette. Dette vil i hovedsak gjelde aksjer og andeler definert som anleggsmidler med et 
strategisk og ikke finansielt motivert eierskap. 
 
I den grad en høyere risikoklasse ikke er utnyttet fullt ut, skal denne andelen kunne øke 
rammer for klasser med lavere risiko med de begrensninger som er gitt i punkt 8.4. 
 
Det tillates ikke plassert mer enn 30,0 pst. av porteføljens totale forvaltningskapital i ett 
enkelt aksjefond.  Kommunen tillates ikke å eie mer enn 10,0 pst. av fondsandelene i et 
enkelt verdipapirfond.  Kommunens eksponering (innskudd og direkteeide 
obligasjoner/sertifikater) i en enkelt bank skal ikke utgjøre mer enn 2,0 pst. av bankens 
forvaltningskapital. 
 
8.4 Aktivafordeling, avkastningsrisiko og benchmark  
 
Molde kommune skal normalt ha en fordeling av langsiktige finansielle aktiva basert på en 
nøytral posisjon og med minimums- og maksimumsrammer for taktisk fordeling av aktiva: 
 

Klasse Minimum Nøytral Maksimum Benchmark

Innskudd i bank (risikoklasse 1) 10 % 30 % 100 % ST1X (statspapirer 3 mnd.)

Plassering i obligasjoner, sertifikater, 

rentefond (risikoklasse 2, 3 og 4) 0 % 40 % 90 %

NBP Norwegian RM1-RM3 

Floating Rate Index (NOK)

Investering i egenkapitalorienterte 

produkter og instrumenter 

(risikoklasse 5) 0 % 30 % 35 %

50 % OSEBX (hovedindeksen 

Oslo Børs)/50 % MSCI World 

(NOK)  
Avkastningsrisiko er definert som risiko for verdiendring på eiendeler som følge av endringer 
i markedsforhold, herunder endring i aksjekurser, rentenivå samt endring i volatiliteten 
(statistisk mål for svingninger i en tidsserie) i disse markedene. 
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Ved siden av den absolutte risikoen (risikoen for å ikke nå oppsatt avkastningsmål) har 
kommunen også en relativ risiko som er risikoen for å ikke oppnå avkastningen til en 
sammenligningsportefølje (benchmarkportefølje).    

 
Ved benchmark-sammenligninger skal den faktiske porteføljen og dens avkastning måles 
mot nøytralporteføljen og dennes avkastning i den angjeldende periode. 
  
Renteporteføljen skal ha en rentebinding (durasjon) på mellom 0,25 og 5,0 år avhengig av 
renteforventning. 
 
Avkastningsrisikoen for aksjer styres gjennom størrelsen som settes for maksimal ramme for 
denne risikoklassen. Det er samtidig gitt visse begrensninger ved valg av aksjefond, jfr. punkt 
8.3.3, risikoklasse 5. 
 

8.5 Etiske retningslinjer 
 

Molde kommune har som mål å bidra til bærekraftig utvikling ved å investere sine finansielle 
midler på en ansvarlig og etisk forsvarlig måte.  
 
Dette innebærer at Molde direkte eller via eksterne forvaltere skal søke å unngå 
investeringer i aksjer, rentebærende instrumenter eller andre finansielle instrumenter 
utstedt av selskaper med virksomhet som medvirker til krenkelse av menneskerettigheter, 
arbeidstakerrettigheter, korrupsjon, miljøskader eller andre uetiske handlinger. 
 
Forvaltningen skal være basert på anerkjente etiske normer og internasjonale konvensjoner 
som FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og de etiske retningslinjene som til 
enhver tid gjelder for Statens Pensjonsfond.  
 
Dersom kommunen blir gjort oppmerksom på at det hos en forvalter er plasseringer i 
selskaper med en uakseptabel etisk profil, skal dette tas opp til diskusjon med forvalteren 
med sikte på at nevnte plasseringer gjort av forvalteren opphører, eller at kommunen 
trekker seg ut av det aktuelle produkt hos forvalteren. 
 
 

9. Vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko 
 
Det skal til hver rapportering til kommunestyret gjøres adskilte risikovurderinger for de ulike 
forvaltningsområdene likviditet, gjeld og langsiktige finansielle aktiva (se stresstest under 
pkt. 10). 
 
I henhold til finansforskriften, pålegges kommunestyret å la uavhengig kompetanse vurdere 
om finansreglementet legger rammer for en finans- og gjeldsforvaltning som er i tråd med 
kommunelovens regler og reglene i finansforskriften.  I tillegg skal uavhengig kompetanse 
vurdere rutinene for vurdering og håndtering av finansiell risiko, og rutiner for å avdekke 
avvik fra finansreglementet.  
 
Kommunedirektøren pålegges ansvar for at slike eksterne vurderinger innhentes.  
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Kvalitetssikring av finansreglementet skal finne sted ved hver endring av reglementet, og før 
kommunestyret vedtar nytt, endret reglement.  
 
Det skal rapporteres på utført kvalitetssikring av rutinene som del av den rapporten som 
viser utviklingen gjennom siste kalenderår og status ved utgangen av året. 
 
 

10. Rapportering 
 
Kommunedirektøren skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. 
august, legge frem rapporter for kommunestyret som viser status for finans- og 
gjeldsforvaltningen.  I tillegg skal kommunedirektøren etter årets utgang legge frem en 
rapport (kommunens årsrapport) for kommunestyret som viser utviklingen gjennom året og 
status ved utgangen av året. 
 
For ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål skal det i rapporten minimum 
angis følgende: 
 

• Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsrenter 

• Kommunedirektørens kommentarer knyttet til sammensetning, 
rentebetingelser/avkastning, vesentlige markedsendringer og endring i 
risikoeksponering 

• Kommunedirektørens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og 
risikorammene i finans- og gjeldsreglementet 

 
For gjeldsforvaltningen skal det rapporteres om følgende: 
 

• Opptak av nye lån og refinansiering av eldre lån  

• Sammensetning av låneporteføljen fordelt på de ulike typer passiva (i NOK og pst.) 

• Løpetid for passiva og gjennomsnittlig rentebinding 

• Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsbetingelser (benchmark) 

• Kommunedirektørens kommentarer knyttet til endring i risikoeksponering, 
gjenværende rentebinding og rentebetingelser i forhold til kommunens økonomiske 
situasjon og situasjonen i lånemarkedet, samt forestående finansierings-
/refinansieringsbehov  

• Kommunedirektørens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og 
risikorammene i finansreglementet 

 
For forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva skal det tas utgangspunkt i tabellen i punkt 
8.4, og som et minimum angis følgende: 
 

• Fordeling på de ulike aktivaklasser i kroner (markedsverdier) og i pst. av de samlede 
langsiktige finansielle aktiva 

• Avkastning hittil i år sammenlignet med referanseindeks per aktivaklasse og samlet 



 

 12 

• Kommunedirektørens kommentarer knyttet til den faktiske aktivafordelingen, 
endringer i risikoeksponering, vesentlige markedsendringer, samt avkastningen i 
forhold til markedet og målt mot kommunestyrets budsjetterte avkastning. 

• Kommunedirektørens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og 
risikorammene i finansreglementet 

 
I tillegg skal den samlede finans- og gjeldsforvaltningen ved hver rapportering stress-testes 
ved bruk av følgende parametere: 
 

• + 1,0 pst. parallelt skift i rentekurven 

• - 25,0 pst. verdiendring på aksjer 
 
Samlet verdifall på den samlede finans- og gjeldsforvaltningen skal oppgis, og 
kommunedirektøren skal kommentere kommunens evne til å bære det potensielle tapet.  
Dersom kommunedirektørens vurdering er at det potensielle tapet er for stort i forhold til 
kommunens risikobærende evne, skal kommunedirektøren legge frem forslag til endring i 
reglementet og sammensetningen av den risikobærende porteføljen. 
 

Kommunedirektøren skal så snart det er praktisk mulig bringe eventuelle avvik fra 
finansreglementet til opphør. 
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1. Innledning 

 

Rutinene for Molde kommunes finans- og gjeldsforvaltning etableres med virkning fra 
1. januar 2020. Rutinene har som formål å beskrive kommunens utøvelse av finans- 
og gjeldsforvaltningen og medvirke til at denne samsvarer med kommunens til 
enhver tid gjeldende finansreglement, gjeldende lover samt forskrift om kommuners 
og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning.  
 
Etter at nye Molde kommune ble etablert per 1. januar 2020 og frem til nytt finans- og 
gjeldsreglementet er vedtatt av det nye kommunestyret, skal reglementet til tidligere 
Molde kommune gjelde. 
 
Hovedmålsettingen for kommunens finansforvaltning er at den skal sikre en stabil 
finansiering av kommunens virksomhet. Det primære målet skal være å sikre at 
kommunen til enhver tid er likvid, betalingsdyktig og lite eksponert for risiko. 
Kommunen skal ha en lav risikoprofil med fokus på å redusere i hvilken grad 
svingninger i finansmarkedene vil påvirke kommunens finansielle stilling. 
 
For at kommunen skal kunne utøve finans- og gjeldsforvaltningen i tråd med 
finansreglementet, kreves tilstrekkelig god intern kompetanse og gode rutiner for 
oppfølging. 
 
Kommunedirektøren delegerer den samlede finans- og gjeldsforvaltningen til 
kommunens økonomisjef. 
  
 

2. Rutiner for forvaltning av kommunens kortsiktige finansielle aktiva 
(likviditet) 

 
Det henvises til finansreglementets punkt 6 som definerer kommunens kortsiktige 
finansielle aktiva eller ledig likviditet og midler beregnet for driftsformål.  
 
Rutiner for oppfølging av kommunens kortsiktige finansielle aktiva er som følger: 
 
Bankavtale 
Kommunen skal til enhver tid ha en avtale med en hovedbankforbindelse med egen 
konsernkontoavtale. Avtalen inngås normalt med en lengde på 3 år med opsjon på 
ytterligere 1 år. Kommunedirektøren har fullmakt til å inngå slik avtale etter 
gjennomført anbudsprosess. Anbudsprosessen kan settes bort til ekstern 
kompetanse dersom kommunedirektøren finner dette formålstjenlig.  
 
Likviditet 
Økonomiavdelingen skal utarbeide et enkelt likviditetsbudsjett som viser ledig 
likviditet den enkelte måned i året. Året begrenses til det aktuelle budsjettår. 
Likviditetsbudsjettet sammenlignes med månedlig saldo på kommunens 
konsernkonto.  
 
Kommunens bankbeholdning følges løpende opp ved oppslag i nettbanken. Status 
sammenlignes hver måned mot oppsatt likviditetsbudsjett. Videre rapporteres 
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utvikling og status på de ordinære rapporteringstidspunktene (1. og 2. tertial samt 
årsrapport).  
 
 
Videre vil behovet for eventuelle trekkrettigheter kunne avdekkes gjennom 
budsjettering og oppfølging av likviditeten. Kommunedirektøren har, som 
finansreglementet sier, fullmakt til å ta opp kortsiktig likviditetslån, kassekreditt eller 
inngå avtale om trekkrettigheter inntil 150,0 mill. kroner. 
  
Dersom likviditetsbudsjetteringen gir grunnlag for kortsiktig plassering av midler 
utenfor konsernkontoen, skal dette vurderes etter retningslinjer gitt i kommunens 
finansreglement. 
 
Kommunedirektøren rapporterer status på forvaltningen av de kortsiktige finansielle 
aktiva i kommunens finansrapport per 1. tertial (30. april), 2. tertial (31. august) og i 
kommunens årsrapport. 
 
 

3. Rutiner for forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige 
finansieringsavtaler  

 
Det henvises til finansreglementets punkt 7 som definerer forvaltningen av 
kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler.  
 
Kommunens lån skal sammensettes slik at den overordnede målsetningen for 
finansporteføljen oppnås. Dette innebærer at kommunen til enhver tid skal være 
likvid og betalingsdyktig. Styringen av låneporteføljen skal primært gjennomføres slik 
at den ønskede utviklingen for kommunens finansutgifter oppnås. På kort sikt 
vektlegges forutsigbarhet i renteutgiftene og på lengre sikt vektlegges lavest mulig 
rentekostnad. 
 
Rutiner for oppfølging av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler 
er som følger: 
 
Molde kommunes låneportefølje skal i all hovedsak bestå av obligasjonslån, bulletlån 
og unntaksvis sertifikatlån. Det betales ikke avdrag på slike lån.  
 
I god tid før nytt lån etableres eller eksisterende lån refinansieres, innhenter 
økonomiavdelingen bekreftelse fra revisor om at låneopptaket/refinansieringen er i 
samsvar med kommunestyrets vedtak. 
 
Nye lån etableres når det ut ifra en samlet vurdering av fremdrift i vedtatte 
investeringer, likviditetsprognose og forhold i rentemarkedet er hensiktsmessig. 
Likviditetsbudsjettet vil angi når kommunens låneopptak for å finansiere vedtatte 
investeringer bør gjennomføres. Det er derfor viktig at fremdriften på kommunens 
investeringer følges nøye, ikke minst gjennom dialog mellom økonomiavdelingen og 
lederne for de kommunale foretakene som står for mesteparten av kommunens 
investeringsvolum. 
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Lån etableres i all hovedsak med kort (flytende) rente knyttet til 3 eller 6 mnd. Nibor 
med en fast kredittmargin. Ønsket renterisiko og forutsigbarhet i rentekostnader kan 
etableres gjennom å benytte sikringsinstrumenter angitt i finansreglementet. 
Sikringsinstrumenter benyttes når det vurderes hensiktsmessig ut ifra en total 
vurdering av samlet eksponering og forventet utvikling i rentemarkedet. I dette ligger 
en vurdering av finansiell risiko. 
 
For å minimere refinansieringsrisikoen, skal porteføljen spres på en slik måte at 
maksimalt 2 lån har samme låneforfall. Samtidig skal refinansiering av et eller flere 
lån skje hver høst, hvor årets minimumsavdrag fradras samtidig som nytt låneopptak 
for året vurderes. 
 
Regnskapsseksjonen skal ved hvert forfall av renter kontrollere at disse er korrekt 
beregnet. Dette er særdeles viktig med tanke på kommunens store lånevolum og ulik 
beregning i forhold til årlige rentedager. Det foreligger stående anvisning av 
renteutgifter fra kommunedirektøren. 
 
For å ha løpende oversikt over kommunens gjeldsforpliktelser, skal elektroniske 
oppfølgingsverktøy benyttes. Selve gjeldsforvaltningen kan settes bort til ekstern 
forvalter med krav om månedlig rapportering til kommunen. Denne rapporteringen 
skal sammenlignes med egne oversikter. Ekstern forvalter skal følge kommunens 
finansreglement når det gjelder forvaltningen av passiva.  
 
 

4. Rutiner for forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva  
 
Det henvises til finansreglementets punkt 8 som definerer forvaltningen av 
kommunens langsiktige finansielle aktiva.  
 
Forvaltning av langsiktig finansielle aktiva ut over plassering i bankinnskudd, vil 
normalt utføres av eksterne forvaltere. Kommunedirektøren har fullmakt til å inngå 
avtaler med eksterne forvaltere. 
 
Den eksterne forvaltningen skal utføres i samsvar med kommunens til enhver tid 
gjeldende finansreglement.  
 
Rapportering til kommunen skal skje løpende og minimum hver måned. Det skal 
være mulig å kontrollere at finansreglementets bestemmelser er oppfylt i rapportene 
fra forvalter/forvalterne. 
 
Økonomiavdelingen utarbeider jevnlig egne rapporter som viser utviklingen i den 
eksterne forvaltningen sammenlignet med kommunens budsjetterte avkastning. 
Rapporten formidles til kommunedirektøren. 
 
Forvalter/forvalterne blir løpende vurdert, og kommunedirektøren har fullmakt til å 
skifte forvalter/forvaltere når det er naturlig. Kommunedirektøren informerer om slike 
endringer gjennom finansrapportene som utarbeides hver tertial samt ved årsskiftet. 
 
Avkastningen skal i finansrapportene måles mot relevante referanseindekser, samt 
kommunens egne budsjettforutsetninger. 
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5. Rutiner for vurdering og håndtering av finansiell risiko  
 
All handel skal utføres i samsvar med rammene gitt i kommunens finansreglement. 
Før handel skjer skal alle typer finansiell risiko vurderes. Tilsvarende skal de samme 
risikoer vurderes på rapporteringstidspunktene.  
 
Eventuelle eksterne forvaltere skal til enhver tid ha Molde kommunes sist vedtatte 
finansreglement i hende. 
 
Kommunedirektøren kontrollerer løpende at kommunens finansreglement blir fulgt. 
Eventuelle avvik skal lukkes så snart dette er praktisk mulig. Avvik lukkes i hovedsak 
ved å beordre forvalter til å foreta nødvendige endringer umiddelbart slik at 
forvaltningen blir i samsvar med kommunens reglement. I særlige tilfeller hvor det vil 
være riktig for en tidsbegrenset periode å avvike fra reglementet, skal 
kommunedirektøren straks dette er mulig gi nødvendig informasjon til politisk nivå. 
 
Stresstest for den samlede finansforvaltningen (aktiva og passiva) utarbeides ved 
hvert rapporteringstidspunkt. Følgende parametere skal benyttes: 
 

• + 1,0 pst. parallelt skift i rentekurven 

• - 25,0 pst. verdiendring på aksjer (norske og utenlandske) 
 
Kommunedirektøren vurderer stresstesten og om konsekvensene av testen skal få 
følger for kommunens samlede finans- og gjeldsforvaltning i forhold til 
risikoeksponering.  
 
 

6. Kvalitetssikring av rutiner 
 
Kvalitetssikring av rutiner for Molde kommunes finans- og gjeldsforvaltning utføres av 
uavhengig kompetanse. 
 



  

1 
 

Saksprotokoll 

 
 
Arkivsak-dok. 20/00019 
Saksbehandler Britt Rakvåg Roald 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Molde formannskap 24.03.2020 51/20 

2 Molde kommunestyre 14.05.2020 43/20 

 
 
 
Strategi for Molde kommunes eierskap i Istad AS 
 

 
Molde kommunestyre har behandlet saken i møte 14.05.2020 sak 43/20 
 

Møtebehandling 
Torgeir Dahl (H) stilte spørsmål ved sin habilitet grunnet at han er styremedlem i Istad AS, og 
fratrådte møtet. 58 voterende. 
 
Einar Gagnat (SP) stilte spørsmål ved sin habilitet grunnet at han er valgt inn som medlem til 
styret for Istad AS, og fratrådte møtet. 57 voterende. 
 
Sidsel Rykhus (AP) stilte spørsmål ved sin habilitet grunnet at hun er valgt inn som medlem til 
styret for Istad AS, og fratrådte møtet. 56 voterende. 
 
Varaordfører Odd Helge Gangstad (SP) ledet møtet under drøftingen av habilitetsspørsmålene 
og behandlingen av saken. 
 
Kommunestyret besluttet enstemmig: 
 

- Torgeir Dahl (H) er inhabil til å behandle saken, fvl § 6 første ledd bokstav e) 

- Einar Gagnat (SP) er inhabil til å behandle saken, fvl § 6 første ledd bokstav e) 

- Sidsel Rykhus (AP) er inhabil til å behandle saken, fvl § 6 første ledd bokstav e) 

Kjell Vatne (V) opplyste at han er valgt inn som varamedlem til styret i Istad AS, og stilte 
spørsmål om varamedlemmer er inhabile. 
 
Kommunestyret besluttet enstemmig at varamedlemmer til styret er habile dersom de ikke har 
deltatt på møter. 
 
Kjell Danielsen (H) og Hege Karina Bøe (AP) tiltrådte møtet. 58 voterende. 
 
Knut Iversen Foseide (MDG) fremmet følgende forslag: 



 
 

 2 

 
Endringsforslag 1:  
I forlengelse av tredje formål med eierskapet (s. 5) i Strategidokumentet (ny tekst i kursiv). 
Å uttrykke forventninger til verdiskapning, samfunnsnytte og en aktiv rolle i det grønne skiftet.  
 
Endringsforslag 2:  
I forlengelse av tekst under tredje formål med eierskapet (s. 5) i Strategidokumentet (ny tekst i 
kursiv).  
I lys av de nødvendige endringene i regionen for å møte klimaendringene forventes Istad å 
aktivt vise initiativ til å øke fortgangen i overgangen til et lavutslippssamfunn. Istad sin 
samfunnsrolle innbefatter å være et verktøy for å nå Molde kommunes forpliktelser til 
Bærekraftsmålene. 
 

Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
MDGs endringsforslag punkt 1 falt med 14 (MDG, 7 SV, 2 AP) mot 44 stemmer. 
MDGs endringsforslag punkt 2 falt med 14 (MDG, 6 SV, 2 AP, Rødt) mot 44 stemmer. 
 
 

Molde kommunestyres 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. 

 
Oversendelse til eierskapsutvalget: 
 
I lys av de nødvendige endringene i regionen for å møte klimaendringene forventes Istad å 
aktivt vise initiativ til å øke fortgangen i overgangen til nullutslippssamfunn. Istads 
samfunnsrolle innbefatter å være et verktør for å nå Molde kommunes forpliktelser til FNs 
bærekraftsmål. 
 
 



 

 

Molde, 25. mai 2020 

 

Kontrollutvalget Molde kommune 

 

 

INHABILITET HOS FYLKESMANNEN  

Rødt Molde ba kontrollutvalget den 19. februar 2020 om å vurdere bruk av rettslige argumenter på 
feilaktig måte som middel for at reguleringsplanen Raudsand ikke har kommet til votering. Rødt har 
fått kjennskap til avgjørelsen gjennom referatsakene til kommunestyremøtet av 14. mai 2020.  
 
Referatsak PS 18/20 fra kontrollutvalget handler om brudd på forvaltningsloven og andre feilaktige 

rettslige argumenter i forbindelse med Raudsand-saken til møtet 6. februar. Rødt observerer at det er 

rettet kritikk mot ordføreren for brudd på regler om veiledningsplikt overfor forslagstillere og andre 

kommunestyrerepresentanter.  

Vi viser til den delen av uttalelsen fra kontrollutvalget hvor utvalget ber Fylkesmannen om å komme 

med en juridisk vurdering av to spørsmål: 

«Kontrollutvalget vil be fylkesmannen om en vurdering av hvordan noen juridiske problemstillinger 
det er uenighet om, skal fortolkes: 
1. Gir kommuneloven § 11-3 noen begrensninger i forhold til kommunestyrerepresentantenes 
mulighet til å legge frem sakspapir? 
2. Blir de representantene som fremmer et forslag med sakspapirer inhabile til å behandle en sak jf. 
kommuneloven § 11-10 eller forvaltningsloven § 6 2. ledd?» 
 
 
Rødt er glade for at det innhentes en rettslig vurdering av disse spørsmålene. I forbindelse med 

kommunestyremøtet den 6. februar hadde imidlertid ordfører innhentet vurderinger på 

overlappende spørsmål fra juridisk direktør Helge Mogstad hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 

Som RBnett skrev 26. februar 2020: «Også Helge Mogstad, direktør for justisavdelingen hos 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, er enig i Dahls tolkning av lovverket. Mogstad har diskutert 

Raudsand-saken med Torgeir Dahl flere ganger.» 

Det betyr at Mogstad har hatt en slik involvering i saken angående Raudsand at han er inhabil etter 

forvaltningsloven § 6 annet ledd. Han har allerede tatt stilling til de aktuelle rettslige spørsmålene, og 

er dermed inhabil til å gjøre denne vurderingen på nytt. 



Med Mogstads inhabilitet blir hele juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal også 

inhabil til å behandle denne forespørselen fra Kontrollutvalget i Molde. Forvaltningsloven § 6 tredje 

ledd sier at der lederen av et organ er inhabil så smitter dette til hele avdelingen.  

Rødt har tillit til at juristene hos fylkesmannen er klar over sin inhabilitet i saken, og sender saken til 

juridisk avdeling hos et annet fylkesmannsembete, samt at kontrollutvalget følger dette opp. 

 

Med vennlig hilsen, 

Rødt Molde 

 

 

Ivar Aasgaard Røsand      Morten Walløe Tvedt 

Kommunestyrerepresentant     Lagleder Rødt Molde og første vara 

ivar.aa.rosand@gmail.com      mortenroedt@gmail.com 

Telefon: +4790673230 

 

Kopi: Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

 

mailto:ivar.aa.rosand@gmail.com
mailto:mortenroedt@gmail.com


saksframlegg 
 
 

 
Saksnr Utval Møtedato 
 Kontrollutvalet 28.05.2020 

 
 
 
Tilbakemelding til rapport frå selskapsgjennomgang  
SK 2-2018 i Astero AS 
 
Forslag til vedtak: 
1. Kontrollutvalet tar tilbakemeldinga frå selskapet, med tiltak for oppfølging av 

revisor sine tilrådingar og fylkestinget sitt vedtak knytt til rapporten frå 
selskapsgjennomgang i Astero AS, til etterretning. 

 
2. Kontrollutvalet tar tilbakemeldinga frå selskapet, når det gjeld 

tilleggsspørsmåla til orientering, og meiner det er grunnlag for å gjere ei utvida 
undersøking. 

 
3. Kontrollutvalet ber om at kontrollsjefen etablerer eit prosjekt for å gjere ei 

nærare undersøking, slik det kjem fram i saksframlegget. 
 
4. Kontrollsjefen blir gitt fullmakt til sjølv å avgjere utførar av undersøkinga. 
 
 
Bakgrunn 
Etter framlegg frå kontrollutvalet (sak KO-67/18 i møte 28.11.18), behandla 
Fylkestinget i møte 10. desember 2018, rapport frå selskapsgjennomgang  
SK 2-2018 i Astero AS.  
 
Fylkestinget gjorde der slikt vedtak:  
 

Samrøystes vedtak i Fylkestinget - 10.12.2018 (Sak T-53/18) 
1. Fylkestinget tar rapporten «Selskapsgjennomgang i Astero AS» til etterretning.  
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sende rapporten over til selskapet sitt styre for 

vidare oppfølging. I høve selskapet sitt styre vil ein be om tilbakemelding til 
kontrollutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune om korleis tilrådingane er følgt 
opp.  

3. Fylkestinget ber om at fylkesrådmannen ser til at fylkeskommunen sine 
eigarrepresentantar i selskapet bidrar til at revisor sine tilrådingar blir følgt opp. 

 
Revisor sin rapport frå selskapsgjennomgangen 2018 med deira observasjonar og 
tilrådingar ligg for ordens skuld vedlagt. 
 

- Vedlegg 1: Revisor sine observasjonar og tilrådingar frå 
selskapsgjennomgangen i Astero AS 

- Vedlegg 2. Rapport frå selskapsgjennomgang i Astero 
 
  

Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:  

18.05.2020 58780/2020 Tor Harald Hustad  



Side 2 
 

 

Som ledd i oppfølginga av selskapet sin handlings-/tiltaksplan i høve revisor sine 
tilrådingar, retta kontrollsjefen i e-post av 30.04.20 ei rekkje tilleggsspørsmål til 
styret i Astero AS. Tilleggsspørsmåla hadde direkte relevans til problemstillingane 
som blei tatt opp ved selskapsgjennomgangen. 
 
Kontrollsjefen har no mottatt tilbakemelding frå styrets leiar i selskapet. Tilsvaret er 
delt inn slik: 

- Del 1 – Tilbakemelding på rapport frå kontrollutvalet sin 
selskapsgjennomgang 

- Del 2 – Svar til spørsmål frå kontrollutvalet  
 
Del 1 gir svar på dei observasjonar og tilrådingar som kom fram i rapport frå 
selskapsgjennomgangen. Del 2 gir svar på tilleggsspørsmåla frå kontrollsjef til 
styret. 
 
 
Vurdering 
 
Nærare om DEL 1 - tilbakemelding på rapport frå kontrollutvalet sin 
selskapsgjennomgang: 
 
Selskapet sitt tilsvar går fram av vedlagte dokument: 
 

- Vedlegg 3: E-post av 09.05.20 frå styreleiar i Astero AS 
- Vedlegg 4: Del 1 – Tilbakemelding til rapport frå selskapsgjennomgangen 

 
Kontrollsjefen ser av mottatt dokumentasjon kor det er gitt tilsvar til tilrådingane i 
rapporten. Kontrollsjefen ser også at både rapport frå selskapsgjennomgang og selskapet 
sine tilsvar er behandla i Astero sitt styre 20.09.19. 
 
Styret sine tiltaksplanar går fram av tabellen under. For detaljer – sjå vedlegg 5. Der er 
styret sine tiltak utgreidd nærare. 
 

Problemstillingar 
 

Revisor sine 
observasjonar 
/konklusjonar 

 

Revisor sine tilrådingar 
 

Tilbakemelding frå 
selskapet -tiltak 

1. Kartlegging av 
system og 
rutinar for 
løpande 
økonomisk 
oppfølging på 
kort og lang 
sikt 

 Revisor har ikkje 
blitt kjent med 
manglar i system 
og rutinar for 
løpande økonomisk 
oppfølging.  

 

 Revisor tilrår at 
styret har fokus på 
selskapet sine 
verksemdområder 
med tanke på 
kostnadsfordelingar 
og prising av tenester 
mellom 
verksemdområda 

 Styret vil holde fokus på 
virksomhetsområde ift 
kostnadsfordelinger og 
prising av tjenester 
mellom selskapene 

 
 For detaljer – se vedlegg 5 

2 Kartlegging av 
i kva grad 
verksemda driv 
i tråd med 
vedtektsfesta 
føremål 
 

 Revisor har ikkje 
blitt kjent med at 
verksemda driv i 
strid med 
vedtektsfesta 
føremål, men 
etablering av 
eigedomsselskapet 
Kometvegen 5 as 
står likevel fram 
som meir 
næringsretta 

 Revisor tilrår at 
styret har 
tilstrekkelig fokus på 
denne verksemda 
(Kometvegen 5 as), 
ettersom føremålet i 
selskapet åpnar for 
næringsverksemd ut 
over 
arbeidsformidling 

 Styret vil holde 
tilstrekkelig fokus  på 
virksomheten 

 
 For detaljer – se vedlegg 5 

 
  



Side 3 
 

 

 
3 Kartlegging av 

rutinar for å 
sikre at 
transaksjonar 
med 
nærståande er 
på arm lengdes 
avstand 
(Markedsvilkår) 

 I liten grad 
transaksjoner med 
nærståande utover 
transaksjoner 
mellom selskapa i 
Astero gruppen 

 Revisor tilrår at det 
blir utarbeida 
retningslinjer for 
korleis slike 
transaksjoner skal 
prises og kven som 
kan inngå avtalen 
dersom det blir 
aktuelt med 
transaksjoner med 
nærståande utanfor 
Astero gruppen. 

 Alle avtaer skal 
godkjennes av 
generalforsamlingen/styret 
 

 For detaljer – se vedlegg 5 

 
Kontrollsjefen merkar seg særleg tiltaket til punkt 3 om at alle avtalar med 
nærståande skal handterast av generalforsamling/styret. 
 
 
Nærare om DEL 2 - tilbakemelding på svar på tilleggsspørsmål frå 
kontrollutvalet: 
 
Kontrollsjefen sine tilleggsspørsmål og selskapet sitt tilsvar til disse går fram av 
vedlagte dokument: 
 

- Vedlegg 5: Tilleggsspørsmål sendt til styreleiar i Astero AS 
- Vedlegg 6: Del 2 – Tilbakemelding på tilleggsspørsmål  
- Vedlegg 7: Forretningsplan Nordic Plastic Recycling AS 
- Vedlegg 8: Avtale MHK 
- Vedlegg 9: Rammeavtale Elmo 

  
Tilleggsspørsmåla har som nemnd over direkte relevans til problemstilling 2 og 3 i 
selskapsgjennomgangen, som er: 

- Kartlegging av i kva grad verksemda driv i tråd med vedtektsfesta føremål 
- Kartlegging av rutinar for å sikre at transaksjonar med nærståande er på arm 

lengdes avstand (Markedsvilkår) 
 
Spørsmål og tilsvar går fram av tabellen under: 
 

Problemstillingar i 
selskaps-

gjennomgangen 
 

Tilleggsspørsmål frå kontrollsjef 
 

Tilbakemelding frå selskapet  

Vi ber om en oversikt over alle selskap som 
Astero har eierskap i, informasjon om 
eierandel, og en beskrivelse av hvilken 
virksomhet disse selskapene driver.  

 
 

I pkt 1.1 i DEL 2 (Vedlegg 6) er det gitt 
oversikt over selskap som Astero har 
eigardel i 

Vi ber om en redegjørelse om bakgrunn og 
begrunnelse for den enkelte 
selskapsinvestering (deriblant Nordic Plastic 
Recycling). Dette ønskes også dokumentert 
med protokoll fra styrebeslutning og 
tilhørende saksunderlag til styret. 

I pkt 1.2 i DEL 2 (Vedlegg 6) er det gitt ei 
utgreiing og bakgrunn og grunngjeving 
av dei einskilde selskapsinvesteringane 
som Astero har føretatt 
 
 

Kartlegging av i kva 
grad verksemda driv 
i tråd med 
vedtektsfesta 
føremål 

 

Vi ber om en redegjørelse, derunder styrets 
vurdering av om selskapene Astero har 
eierskap i, driver innenfor Astero sitt formål 
og mandat.  

 

I pkt 1.3 i DEL 2 (Vedlegg 6) har styret 
gitt ei vurdering av om selskapa driv 
innafor Astero sitt føremål og mandat  

 
 

 
  



Side 4 
 

 

 
Vedk. sponsoravtalar 
Vi ber om oversikt over alle sponsoravtaler 
Astero har, spesifisert med avtalepart og 
årlig beløp. Ønsker spesifikasjon både for 
2018, 2019 og 2020 
 

I pkt 2.1 i DEL 2 (Vedlegg 6) er det gjort 
greie for sponsoravtalane Astero har, 
mellom anna med MHK Elite og MFK.  
 
Vidare er det uttalt at sponsinga har 
særleg fokus på å fremme 
verksemdområdet  «BRA 
Bedriftshelsetenester», som er eit 
verksemdområde i Astero Kompetanse 
AS. 

Vi ber om oversikt over hvor mye Astero har 
betalt årlig til Molde HK Elite siden avtalen 
ble inngått. Vi ønsker også kopi av 
gjeldende sponsoravtale. 
 

I pkt 2.2 i DEL 2 (Vedlegg 6) er det 
kommentert at det vedk. sponsoravtalen 
med MHK Elite ikkje er 
betalingstransaksjonar, men 
byttetenester.  
 
Det er lagt opp til at Astero Kompetanse 
skal levere behandlingstenester (mellom 
anna fysioterapitenester) gjennom BRA 
Bedriftshelsetenester, tilsvarande snitt på 
14 timar pr veke – dvs 2 arbeidsdagar. 

Vi ber om styrets vurdering av den 
forretningsmessige begrunnelsen for 
sponsoravtalen med Molde HK Elite, og 
hvilke beslutningsprosesser som lå til grunn 
for inngåelse av avtalen. Derunder ønsker vi 
protokoll fra evt styrebehandling og 
tilhørende saksunderlag til styret. 
 

I pkt 2.3 i DEL 2 (Vedlegg 6) er det uttalt 
at 

- Avtalen er ikkje behandla av 
styret 

- At avtalen er handtert av daglig 
leiar i Astero Kompetanse AS 
(kor BRA Bedriftshelsetenester 
er eit verksemdområde)   

 
Sjå særleg utgreiing frå daglig leiar i 
Astero Kompetanse AS om grunngjevinga 
for avtalen med MHK Elite.  

Vedk. daglig leiar sine styreverv og transaksjoner med desse selskapa 
Vi ber om fullstendig oversikt over styreverv 
som daglig leder i Astero innehar i selskaper 
utenfor Astero. 
 

I pkt 3.1 i DEL 2 (Vedlegg 6) er gitt 
oversikt  
 
Vidare er gitt nærare utgreiing av 
handtering av nærståande problematikk, 
til dømes  

- Val av butikkjede for samarbeid 
i Kometvegen 5 

 
Vi ber om en beskrivelse av hvilke 
retningslinjer som foreligger (evt etiske 
retningslinjer) i Astero når det gjelder å 
påta seg styreverv/oppdrag/arbeid i 
selskaper utenfor Astero, evt avgrensninger 
når det gjelder omfang av slike 
verv/oppgaver og hvilke avklaringer som 
evt må foreligge før slike tilleggsverv blir 
tatt på seg. 
 

I pkt 3.2 i DEL 2 (Vedlegg 6) det gitt 
uttale frå Astero sin personalsjef om 
arbeidsreglement og etiske retningslinjer. 
 
Det vises særleg til kap 2 i 
Peronalhandboka om «Generelle 
ansettelsesvilkår» (side 14 i DEL 2), samt 
pkt 12 i «arbeidsreglement» om Bi-
arbeidsgjvarar (side 16 i DEL 2) 
 
Det uttales vidare at for dagleg leiar 
gjøres avtalar kring styreverv direkte 
mellom styreleiar og dagleg leiar. (Side 
16 i DEL 2) 

Kartlegging av 
rutinar for å sikre at 
transaksjonar med 
nærståande er på 
arm lengdes avstand 
(Markedsvilkår) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartlegging av 
rutinar for å sikre at 
transaksjonar med 
nærståande er på 
arm lengdes avstand 
(Markedsvilkår) 
 

Vi ber også om oversikt over transaksjoner 
(gjelder både kjøp og salg for årene 2018, 
2019 og hittil i 2020) som selskapene i 
Astero konsernet har hatt med selskap hvor 
daglig leder i Astero har hatt styreverv i 
(gjelder styreverv i selskaper utenfor 
Astero), derunder beskrivelse av hvilke 
vurderinger styret har gjort når det gjelder 
disse transaksjonene, og hvilke 
beslutningsprosesser styret i Astero har for 
slike transaksjoner.  

I pkt 3.4 i DEL 2 (Vedlegg 6) er gitt 
oversikt over transaksjonar som selskap i 
Astero gruppen har med selskap kor 
dagleg leiar har styreverv. 
 
Vidare er det gitt nærare utgreeing av 
transaksjonar/relasjonar til  ein av 
leverandørane (Elmo) i høve: 

- Ombygging Marsvegen 4 
- Oppdrag for mekanisk avdeling  



Side 5 
 

 

 
 
Oppsummert er styret sitt bodskap følgjande: 

- Det er styret vurdering at Astero og deira selskapsinvesteringar, driv all 
verksemd innanfor føremål og mandat 

- Det er styret sin vurdering at det er auka behov for Astero å auke 
synlegheita i samfunnet, derav også behov for sponsoravtalar 

- Det er styret sin vurdering at dagleg leiar i Astero er svært oppteken av at 
det ikkje eingong skal bli mistanke om habilitetsproblem i sin utføring av 
jobben for Astero. Det blir også lagt vekt på at Molde er ein liten by, og at 
det er umogleg frå tid til annan å komme opp i habilitetssituasjonar. 

- Det er styret sin vurdering at dagleg leiar i Astero ikkje har vore involvert i 
transaksjonar med selskap vedkomande har styreverv i. Alle slike 
transaksjonar er tatt i vare av andre ansvarlege leiarar i selskapet. 

 
 
Kontrollsjefen sin vurdering:  
Astero AS med datterselskaper er ein arbeidsmarknads- og inkluderingsbedrift. 
Selskapet er i all hovudskap eigd av kommunar og Møre og Romsdal 
fylkeskommune. Astero er soleis eit offentleg eid selskap, som forvaltar 
fellesskapets midlar. Møre og Romsdal fylkeskommune er nest største aksjonær i 
selskapet, med ein eigardel på 30,978 prosent. Sjå nærare om selskapet i vedlagte 
årsmelding og årsrekneskap frå 2018. 
 

- Vedlegg 10: Årsmelding 2018 
- Vedlegg 11: Årsrekneskap 2018 

 
Sentralt føremål for verksemda, er å styrke tiltaksdeltakarane sine moglegheiter til 
å få og behalde arbeid. Sentrale rammeverk for arbeidsmarkedsbedrifter er mellom 
anna tiltaksforskrifta. Viktig avgrensing i rammeverka for denne type selskap er 
derfor også  

- Unngå aktivitet/verksemd som fortrenger ordinær arbeidskraft 
- Unngå konkurransevridning, til dømes at bedrifter som får kompensert 

lønsutgifter for tilsette gjennom tiltaksplassar, vil kunne få 
konkurransefortrinn 

 
Kontrollsjefen meiner tilbakemeldinga frå styret med skisserte tiltak i DEL 1, er 
hensiktsmessig. Det verkar som om styret har fokus på tilrådingane i rapporten, 
mellom anna gjennom styrebehandling. 
 
Kontrollsjefen merkar seg likevel at styreleiar sin uttale i tilbakemelding gitt i e-post 
av 09.05.20 (vedlegg 3). Der kjem følgjande frem: 
 

I arbeidet med å besvare disse spørsmåla har vi sett at det er to moment vi 
må få på plass konkrete rutiner/beskrivelser for: 
 

- En årleg gjennomgang av om aktiviteter er innanfor formål, dette 
skal inn i bedriftens årshjul. 

- Tydelegare retningslinjer på når en transaksjon må vurderes opp 
mot prinsippet om «armlengdes avstand» ift «nærstående-
problematikk» 

 
Dette understrekar at styret synes å fokusere meir på problemstillingane om både 
aktivitet innan føremålet samt nærståandeproblematikk. 
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Etter gjennomgang av mottatt dokumentasjon i DEL 2, er likevel kontrollsjefen av 
den oppfatning at ikkje alle tilleggsspørsmåla er svara tilfredsstillande ut.  
 
Kontrollsjefen er derfor særleg opptatt av følgjande : 

- Utgreiinga av om verksemda i selskapa som Astero har eigardel driv 
innafor føremål og mandat som tilligg ei arbeids- og inkluderingsbedrift, 
kan det reises spørsmål til 

- Grunngjevinga for å inngå sponsoravtalar og den mangelfull 
forretningsmessig vurdering av sponsoravtaler, reiser det seg fleire 
spørsmål til  

- Transaksjonar med nærståande skal i henhald til tilbakemelding gitt til 
DEL 1, godkjennast av generalforsamling/styret. Det synes ikkje gjort, 
då ingen transaksjonar med nærståande er løfta opp til styret, men er i 
staden delegert til underordna leiarar i Astero gruppen og/eller til 
eksterne aktørar (som ved val av samarbeidande butikkkjede).  

- Det kan og reises spørsmål til om denne type verksemd felle innanfor lov 
om offentlege anskaffingar, og eventuelt om selskapet har fulgt dette. 

- Omfanget av styreverv for dagleg leiar har, derunder i selskapet som har 
transaksjonar med Astero står fram som uryddig utan nokon form for 
styrebehandling. 

 
Som offentleg samfunnsaktør meiner kontrollsjefen at det også føl med klare krav 
om ryddigheit og klare linjer, noko som inneber også at ein må ta nokre val. Dette 
for at offentligheita kan reise spørsmål om habilitet. Argument om at Molde er ein 
liten by som hinder til at ein kan vere habil framstår i det biletet som underleg.  
 
Kontrollsjefen menier derfor fleire av momenta i tilsvaret i DEL 2 står fram som 
uheldig og uryddig 
 
Med grunnlag i momenta over meiner kontrollsjefen at kontrollutvalet bør 
gjennomføre ein utvida kontroll/undersøking som nemnt over, med ekstern bistand.  
 
 
 

Tor Harald Hustad 
kontrollsjef 

 
 
Vedlegg 
1 Revisor sine observasjonar og tilrådingar frå 

selskapsgjennomgangen i Astero AS 
2 Rapport frå selskapsgjennomgang i Astero AS 
3 Tilleggsspørsmål sendt 30.04.20 til styreleiar i Astero AS 
4 E-post av 09.05.20 frå styreleiar i Astero AS 
5 Del 1 - Tilbakemelding til rapport frå 

selskapsgjennomgangen 
6 Del 2 - Svar på tilleggsspørsmål frå kontrollsjef 
7 Forretningsplan Nordic Plastic Recycling AS 
8 Avtale MHK 
9 Rammeavtale Elmo 
10 Årsmelding 2018 
11 Årsrekneskap 2018 
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MOLDE KOMMUNE. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2020 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens rapportering knyttet til drift, investering, finans- og 

gjeldsforvaltning for 1. tertial 2020, til orientering. 

 

Saksopplysninger 

 

Kommuneloven § 23-2 Kontrollutvalgets ansvar og myndighet 

 

§ 23-2.Kontrollutvalgets ansvar og myndighet 

Kontrollutvalget skal påse at 

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

b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende  

bestemmelser og vedtak 

c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av  

selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i 

d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i  

selskaper mv. (eierskapskontroll) 

e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, 

blir fulgt opp. 

 

For å kunne påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, så må 

kontrollutvalget følge med på den økonomiske utviklingen gjennom revisjonsåret.  

 

Å påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak, er en ny oppgave for kontrollutvalget. Sekretariatet vil i et 

senere møte komme nærmere tilbake til hvordan dette kan gjøres på en systematisk måte. 

 

Kontrollutvalgets påseansvar innebærer også å følge med på om det rapporteres til 

kommunestyret fra kommunedirektøren slik det skal. 

  

Kommuneloven § 14-5. Årsbudsjettets bindende virkning. Budsjettstyring 

Årsbudsjettet er bindende for kommunestyret, fylkestinget og underordnete organer. 

Første punktum er ikke til hinder for at kommunestyret eller fylkestinget kan gi et underordnet 

organ myndighet til å avgjøre at deler av en bevilgning i driftsbudsjettet skal benyttes til å 

finansiere utgifter i investeringsregnskapet. Første punktum gjelder ikke for utbetalinger som 

kommunen eller fylkeskommunen har en rettslig plikt til å foreta. 

Kommunestyret eller fylkestinget skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å 

oppfylle lovens krav om realisme og balanse. 



Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller 

fylkestinget om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis 

utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet. 

Hvis årsregnskapet legges fram med et merforbruk i driftsregnskapet, skal 

kommunedirektøren foreslå endringer i årets budsjett. Saken skal behandles av 

kommunestyret eller fylkestinget senest 30. juni. 

 

§ 14-13.Finans- og gjeldsforvaltning 

Finansreglementet skal inneholde bestemmelser som hindrer kommunen eller 

fylkeskommunen i å ta en vesentlig finansiell risiko i finans- og gjeldsforvaltningen, og som 

sikrer at løpende betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall. Finansreglementet skal også 

inneholde bestemmelser om hvilke avkastningsmål som skal ligge til grunn for 

finansforvaltningen. 

Hvis det avdekkes avvik fra finansreglementet, skal det iverksettes nødvendige tiltak. 

Hvis det er nødvendig for å unngå vesentlig finansiell risiko, blant annet for å sikre at 

løpende betalingsforpliktelser kan innfris, skal kommunestyret eller fylkestinget selv endre 

finansreglementet. 

Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller 

fylkestinget om forvaltningen av finansielle midler og gjeld. I tillegg skal kommunedirektøren 

etter årets utgang legge fram en rapport som viser utviklingen gjennom året og status ved 

utgangen av året. 

Før kommuner og fylkeskommuner inngår avtaler, skal de dokumentere overfor 

avtaleparten at avtalen ikke innebærer vesentlig finansiell risiko i strid med § 14-1 tredje 

ledd. 

En avtale som innebærer vesentlig finansiell risiko, er ikke gyldig hvis kommunens eller 

fylkeskommunens avtalepart forsto eller burde ha forstått dette. 

Departementet kan gi forskrift om finansreglementets innhold og innholdet i 

rapporteringen, og krav om kvalitetssikring av finansreglementet og rutinene for finans- og 

gjeldsforvaltningen. 

 

Med hjemmel i kommuneloven er det opprettet Forskrift om garantier og finans- og 

gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner 

 

§ 8.Krav til innholdet i kommunedirektørens rapporter til kommunestyret og fylkestinget 

Rapportene om finans- og gjeldsforvaltningen til kommunestyret eller fylkestinget skal 

inneholde en beskrivelse og vurdering av kommunens eller fylkeskommunens finansielle risiko 

og avkastning, sammenholdt med målene og kravene i finansreglementet. Rapportene skal 

også inneholde en beskrivelse og vurdering av eventuelle vesentlige endringer i markedet og i 

kommunens eller fylkeskommunens finansielle risiko. Rapportene skal også opplyse om 

eventuelle avvik mellom kravene i finansreglementet og den faktiske forvaltningen, og 

hvordan avvikene er håndtert. 

Rapportene skal 

a. vise hvordan de finansielle midlene er sammensatt og markedsverdien av dem,  

både samlet og for hver gruppe av midler 

b. vise hvordan de finansielle forpliktelsene er sammensatt og verdien av dem, både samlet og for 

hver gruppe av forpliktelser  
c. opplyse om de finansielle forpliktelsenes løpetid, og om verdien av lån som forfaller og må  



refinansieres innen 12 måneder 

d. opplyse om aktuelle markedsrenter og kommunens eller fylkeskommunens egne rentebetingelser 

e. opplyse om forhold som kommunestyret eller fylkestinget har stilt krav om at det skal opplyses om. 

 

Vedlagt saken følger: 

• Økonomirapport 1. tertial Molde kommune- saksframlegg til formannskap og 

kommunestyret m/vedlegg Økonomirapportering drift per 1. tertial 2020, 

Økonomirapport investering per 1. tertial 2020, Finansrapport Molde kommune 1. 

tertial 2020.  

 

VURDERING.  

Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret om utviklingen i 

inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlige 

avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet. 

 

I vedlagt rapport fra kommunedirektøren fremgår det at økonomisk drift for Molde kommune 

per 1. tertial viser et merforbruk på 38,2 mill. koner som årsprognose. Tjenesteproduksjonen 

melder et samlet merforbruk på 64,0 mill. kroner, korrigert for ekstraordinære utgifter til 

koronasituasjonen melder tjenesteproduksjonen et merforbruk for året på om lag 40 mill. 

kroner. Kommunedirektøren skriver at dette tilnærmet kan sies å være den reelle ubalansen 

som meldes i denne rapporteringen.  Inntektssiden sammen med reduserte finansutgifter gir 

en positiv årsprognose på 25,8 mill. kroner pr. 1. tertial 2020.  

 

Økonomirapport drift viser en økonomisk ubalanse. Det fremgår av kommunedirektørens 

saksfremlegg at dette spesielt gjelder sektorene oppvekst, kultur, velferd og helse og omsorg. 

Det foreslås i kommunedirektørens forslag til innstilling at disse sektorene får i oppgave å 

innføre tiltak for å bedre balansen for 2020 til neste rapportering per 2. tertial. Det må være 

tiltak som kan videreføres innen kommende budsjett og økonomiplan. 

 

Sekretariatet synes det er positivt at kommunedirektøren i sitt saksfremlegg viser 

oppmerksomhet til økonomibestemmelsene i den nye kommuneloven og tilhørende 

forskrifter, som klart strammer inn på punktet om kravet til realisme og balanse gjennom 

budsjettåret.  

 

Økonomirapport 1. tertial Molde kommune, inneholder også en rapportering knyttet til 

investering i basisorganisasjonen. Det meldes om at for 5prosjekter er totalrammen i 

prosjektet ikke tilstrekkelig til å gjennomføre prosjektet, mens 17 prosjektet melder at 

fremdriften tilsier at det er behov for å forskyve midler mellom år.  

Kontrollutvalget i Molde kommune, valgperioden 2015-2019, fulgte opp behovet for en bedre 

rapportering på investeringsområdet. Sekretariatet konstaterer at rapporteringen på området er 

blitt vesentlig forbedret. Det rapporteres nå både i tekst og i tabellform.  

 

Ved kontrollutvalgets behandling av Molde kommunes Årsregnskap og årsberetning for 2019, 

gav utvalget følgende uttalelse knyttet til investeringsregnskapet: 

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.  

Kommunedirektøren skriver i sitt saksfremlegg at prosjekter som trenger justering av 

totalrammen, eller forskyvning av midler mellom år, vil bli behandlet i revidert 



investeringsbudsjett. Det ser derfor ut til at de tidligere utfordringen med stort avvik knyttet til 

investeringsbudsjettet, blir tatt tak i av administrasjonen. 

Kommunedirektøren skal også minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller om 

forvaltningen av finansielle midler og gjeld. I tillegg skal kommunedirektøren etter årets 

utgang legge fram en rapport som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av 

året.  Vedlagt tertialrapporten ligger finansrapport for Molde kommune per 1. tertial 2020. I 

kommunedirektørens saksfremlegg fremgår det at finansrapporten omfatter både Molde 

kommune, Molde Eiendom KF og Molde Vann og Avløp KF. Det fremgår også at det tallene 

for 1. tertial 2020 ikke er sammenlignbare med forrige rapportering, og at en derfor bør ha 

fokus på tallene pr. 30.4.2020. 

Molde kommunestyre vedtok nytt finansreglement i møte 23.4.2020, sak 17/20. Av 

reglementet fremgår det at Finans- og gjeldsforvaltningen har som overordnet mål å sikre en 

rimelig avkastning samt stabile og lave netto finansieringskostnader for kommunens 

aktiviteter med størst mulig grad av stabilitet og forutsigbarhet i forhold til kommunens 

budsjetter. 

I den fremlagte finansrapporten rapporteres det at dagens forvaltning er i henhold til 

finansreglementet. 

Avkastning på de finansielle plasseringene har vært negativ så langt i år, med et samlet 

verdifall på 6,8.  

Det fremkommer i kommunedirektørens saksfremlegg at samlet stresstest på langsiktig aktiva 

og lånegjeld vil gi økte netto finansutgifter på 28,9 mill. kroner. En stresstest på den eksterne 

forvaltningen viser at, med 1 pst. renteøkning og 25 pst. verdifall på aksjer, medføre en økt 

netto renteutgift på 8 mill. kroner.  

Sekretariatet vurderer at det er rapportert i forhold til forskriftens krav til rapportering for 

kommunens finans- og gjeldsforvaltning.   

Sekretariatet er ikke kjent med at det er feil eller mangler ved de fremlagte 

økonomirapportene for drift og investering.  

Jane Anita Aspen 

daglig leder 



 

1 
 

  

Arkivsak-dok. 20/11413-1 
Saksbehandler Terje Tveeikrem Sæter 
 
 
Saksgang 
 

Møtedato  

Molde formannskap 26.05.2020 95/20 
Molde kommunestyre 18.06.2020            

 
 

   

Saksframlegg 

 

Økonomirapport 1. tertial Molde kommune  

 

Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Økonomirapport drift viser en økonomisk ubalanse. Dette gjelder spesielt 
sektorene oppvekst, kultur og velferd og helse og omsorg. Disse sektorene får i 
oppgave å innføre tiltak for å bedre balansen for 2020 til neste rapportering per 2. 
tertial. Det må være tiltak som kan videreføres inn i kommende budsjett og 
økonomiplan.     

2. Økonomirapport investering for Molde kommune tas til orientering. 

3. Finansrapporten tas til orientering. 

Saksopplysninger 

Økonomirapportering for Molde kommune per 1. tertial består av tre deler 

1. Økonomirapportering drift Molde kommune 

2. Økonomirapport investering Molde kommune 

3. Finansrapport Molde kommune som konsern 

 

Disse rapportene ligger som egne vedlegg til denne saken.  

 

Økonomirapport drift per 1. tertial 2020 
Økonomirapport drift for Molde kommune per 1. tertial viser et merforbruk på 38,2 mill. kroner 
som årsprognose. Tjenesteproduksjonen melder et samlet merforbruk på 64,0 mill. kroner. 
Inntektssiden sammen med reduserte finansutgifter gir en positiv årsprognose på 25,8 mill. 
kroner per 1. tertial 2020.   
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Koronasituasjonen gjør det vanskelig å sette en prognose for året i denne rapporten. Det er i 
denne saken forutsatt at alle ekstraordinære utgifter og bortfall av inntekter som følge av 
koronasituasjonen, blir dekt av staten. Dette er løst ved at tjenesteproduksjonen har satt sin 
årsprognose uten å ta hensyn til kompensasjon, og at rammetilskuddet er økt slik at det som er 
koronarelatert i årsprognosene til tjenesteproduksjonen, blir balansert ut gjennom økt 
rammetilskudd. Det betyr at dersom vi hadde korrigert årsprognosen til tjenesteproduksjonen for 
koronasituasjonen, ville den blitt redusert fra 64 mill. kroner til cirka 40 mill. kroner.     

Kommunene har allerede fått økt rammetilskudd som kompensasjon for koronasituasjonen, 
men dette regnestykket er langt fra ferdig utregnet. Det er satt ned en arbeidsgruppe med 
deltakere fra både departement og KS som skal beregne de økonomiske konsekvensene av 
koronasituasjonen, og komme frem til kompensasjonsordninger for kommunesektoren. Hva 
utfallet blir er per nå ukjent, ikke minst hvordan det vil slå ut for den enkelte kommune. Det er 
derfor ennå mye som er usikkert rundt det økonomiske utfallet av koronasituasjonen, men det 
forventes at det vil bli mer oversiktlig de neste månedene.   

Tabellen under viser samlet årsprognose og årsprognose per sektor per 1. tertial. 

Sentraladministrasjonen melder balanse per 1. tertial. 

Sektor for oppvekst, kultur og velferd melder et samlet merforbruk på 32,8 mill. kroner som 
årsprognose. De største utfordringene ligger på skoleområdet, Moldebadet og NAV Molde. 
Disse melder et merforbruk på til sammen 25,4 mill. kroner. Men også barnehageområdet og 
barnevern melder store negative avvik.  

Skolene melder om store utgifter til spesialundervisning og oppfølging av elever med spesielle 
behov. Moldebadet er stengt på grunn av koronasituasjonen og har dermed mistet store 
inntekter. Moldebadet har i tillegg en generell ubalanse i sin drift som ikke er løst. Også for NAV 
Molde har koronasituasjonen medført økt økonomisk utfordring og bidrar i så måte til den 
negative prognosen. Men også de har en generell ubalanse i sin drift.  

Sektor for helse og omsorg melder et merforbruk på 25,7 mill. kroner som årsprognose. Den 
største negative årsprognosen er hos bo- og habiliteringstjenesten med 20,0 mill. kroner i 
merforbruk. Her forventes det at refusjon ressurskrevende tjenester vil øke med 5,0 mill. kroner. 
Denne økte inntekten ligger per nå hos kommunalsjef helse og omsorg. Korrigering vil bedre 
enhetens prognose, men ikke sektorens prognose.  

Videre melder Kirkebakken og Glomstua omsorgssentre et merforbruk på henholdsvis 4,0 og 
5,0 mill. kroner. Merforbruket på Kirkebakken er i hovedsak koronarelatert. Hos Glomstua er det 
utgifter til hjemmetjenesten som er årsaken til merforbruket.  

Sektor for teknisk, plan, næring og miljø melder et merforbruk på 5,5 mill. kroner. Dette er 
knyttet til reduserte parkeringsinntekter hos Molde bydrift. Det kommer som følge av 
koronasituasjonen.  

Regnskap Budsjett Avvik Avvik Avvik i %

Sentraladministrasjon 76 299 71 465 -4 835 175 481 0 0,0 %

Oppvekst, kultur og velferd 347 267 336 284 -10 981 852 890 -32 780 -3,8 %

Helse og omsorg 324 344 309 597 -14 747 823 923 -25 700 -3,1 %

Teknisk, plan, næring og miljø 19 187 20 968 1 781 50 095 -5 500 -11,0 %

Overføringer og fellesutgifter 53 314 42 618 -10 696 147 496 0 0,0 %

Inntekter og finans -726 688 -683 254 43 435 -2 049 884 25 733 1,3 %

Sum 93 723 97 678 3 957 0 -38 247

1. tertial

Årsbudsjett

Årsprognose
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På budsjettområdet overføringer og fellesutgifter meldes det balanse for året. 

På budsjettområdet inntekter og finans meldes det et positivt avvik 25,7 mill. kroner.  
På inntektssiden meldes det en merinntekt på 11,0 mill. kroner. Her er det tre forhold som 
påvirker prognosen. For det første forventes det en inntektssvikt på 19,0 mill. kroner fra 
konsesjonskraftsinntekter i år. Det henger sammen med svært lave strømpriser så langt i år og 
forventninger om at dette vil vedvarer ut året. Videre har kommunen fått økt refusjon til 
ressurskrevende tjenester for 2019 med 5,0 mill. kroner. Disse inntektene tilhørende 2019 
legges på felles inntektsområde. Til slutt har kommunen mottatt 25,0 mill. kroner i økt 
rammetilskudd som følge av koronasituasjonen. Det forutsettes i denne saken at dette skal 
dekke den delen av årsprognosen som er en direkte konsekvens av koronasituasjon.  

På finanssiden meldes det netto reduserte finansutgifter på 14,7 mill. kroner. Renteutgiftene er 
anslått til å bli 22,2 mill. kroner lavere enn budsjettert. Renteinntekten blir 2,5 mill. kroner lavere 
enn budsjettert. Utbytte forventes å bli 3,5 mill. kroner lavere enn budsjettert og det legges inn 
en redusert gevinst på finansielle instrument på knappe 1,5 mill. kroner. Til sammen reduserte 
finansutgifter med 14,7 mill. kroner.     

Økonomirapport investering per 1. tertial 2020 
Det er kun investeringsprosjekter som skal gjennomføres i Molde kommune 
(basisorganisasjonen) som det blir rapportert på her. De fleste store investeringsprosjekt ligger 
hos Molde eiendom KF og disse inngår derfor i deres investeringsbudsjett og deres 
økonomirapport. Det samme gjelder for Molde vann og avløp KF.  

Investeringsbudsjettet i Molde kommune er på 233,8 mill. kroner fordelt på 49 små og store 
prosjekter. Av disse melder 5 prosjekter at totalrammen i prosjektet ikke er tilstrekkelig til å 
gjennomføre prosjektet, mens 17 prosjekter melder at fremdriften tilsier at det er behov for å 
forskyve midler mellom år. Prosjekter som trenger justering av totalrammen, eller forskyving av 
midler mellom år, vil bli behandlet i revidert investeringsbudsjett. 

Av de prosjektene som melder at totalrammen ikke er tilstrekkelig er det særlig grunn til å nevne 
øvingsanlegget for brann som nå melder en økning i 2020 på 1,4 mill. kroner til 15,5 mill. kroner, 
og tennisanlegget som melder en økning på 0,7 mill. kroner til 2,5 mill. kroner. 
Telefoniprosjektet gjør også at IKT-investeringer vil overgå nåværende investeringsramme for 
2020. Nærmere forklaring på de enkelte prosjekter er omtalt i økonomirapport investering som 
er vedlegg til denne saken. 

Finansrapport per 1. tertial 2020 
Finansrapporten skiller seg fra økonomirapportene på drift og investering ved at det omfatter 
både Molde kommune og de to kommunale foretakene vi samhandler økonomisk med (Molde 
eiendom KF og Molde vann og avløp KF).   

Finansrapporten benytter en løsning fra Kommuneportalen (SMN). Denne rapporteringen blir 
automatisk sammenlignet med forrige rapportering. Den var per utgangen av 2019 og 
omhandler kun tidligere Molde kommune. Tallene per 1. tertial 2020 er derfor ikke 
sammenlignbare med forrige rapportering. Når finansrapporten leses denne gangen bør derfor 
fokus kun være på tall per 30. april 2020.    

Finansrapporten viser at samlet lånegjeld er på 4,6 mrd. kroner. Av dette er 1,2 mrd. kroner 
knyttet til startlån, lån til utleieboliger, selvkostområder og lån med rentekompensasjon fra 
staten. Disse lånene skal i utgangspunktet ikke belaste kommunen med renteutgifter. Videre 
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har det i gjennomsnitt vært ledig likviditet på 362 mill. kroner. Videre er 874 mill. kroner av 
lånegjelden knyttet til fastrenteavtaler. Lånegjeld med reell renterisiko blir da knappe 2,1 mrd. 
kroner. Stresstest med en økning i rentenivået på 1,0 prosent vil da gi økte netto renteutgifter 
på 20,9 mill. kroner. 
 
Likviditeten har så langt i år vært god og er på over 500 mill. kroner ved utløp av 1. tertial.  
  
Langsiktige aktiva, definert som disposisjonsfond og ubundet investeringsfond, er på 213 mill. 
kroner per 1. tertial. Av dette er 121 mill. kroner plassert i bank, 10 mill. kroner i pengemarkedet, 
51 mill. kroner i obligasjonsmarkedet og 31 mill. kroner i aksjemarkedet. Avkastningen på de 
finansielle plasseringene har vært negativ så langt i år med et samlet verdifall på 6,8 mill. 
kroner.  
 
Stresstest på de langsiktige aktivaene, hvor det legges til grunn 1,0 prosent renteøkning og 25,0 
prosent verdifall på aksjer, viser en økt netto finansutgift for kommunen på 8 mill. kroner.  
 
Samlet stresstest for langsiktig aktiva og lånegjeld vil gi økte netto finansutgifter på 28,9 mill. 
kroner.  
 
Det vises til flere detaljer i vedlagt finansrapport.  
 
 

Vurdering 

Utfordringen i denne saken er knyttet til den negative årsprognosen på driftssiden. 
Koronasituasjonen gjør det hele ekstra vanskelig, både med tanke på tjenesteproduksjonen og 
kompensasjoner i ettertid av tiltakene. Korrigert for ekstraordinære utgifter til koronasituasjonen 
melder tjenesteproduksjonen et merforbruk for året på om lag 40 mill. kroner. Dette kan 
tilnærmet sies å være den reelle ubalansen som meldes i denne rapporteringen. 

Denne ubalansen må ses opp mot de økonomiske forutsetningene som ligger til grunn i 
økonomiplanen for de neste årene. Det ligger inne en balansering av årene 2021–2023 med 
bruk av disposisjonsfond på 76 mill. kroner i gjeldende økonomiplan. Videre ligger det inne en 
reduksjon i rammene til drift på 41 mill. kroner i 2021 som blir økt til cirka 60 mill. kroner i 2022 
og 2023. Gitt den prognosen som meldes her og de forutsetninger som ligger inne i gjeldene 
økonomiplan står kommunen i fare for å ha en årlig ubalanse ved inngangen til nytt budsjett på 
100 mill. kroner, og økende utover i økonomiplanen. Mye kan endre seg frem mot 
budsjettbehandling i desember, men det er per nå en reell ubalanse i drifta og den er ikke liten.  

I økonomibestemmelsene i den nye kommuneloven og tilhørende forskrift er det klart strammet 
inn på punktet om at ubalanser og merforbruk skal håndteres så tidlig som mulig. Dette 
prinsippet kommer frem ved at kravet til realisme og balanse gjennom budsjettåret er 
tydeliggjort og spisset i ny lov. Forskriften sier videre at merforbruk skal dekkes opp straks, gitt 
at det finnes ledige reserver. Dette betyr at det må, til tross for koronasituasjonen, settes i gang 
en prosess for å oppnå reell balanse. Dette kan ikke vente. Det betyr at sektorene må starte et 
arbeid med å kartlegge og iverksette tiltak for å få ned sine merforbruk. Det forventes at det 
legge fram forslag til tiltak innen neste rapportering per 2. tertial. Dette må være tiltak som kan 
gi en varig innsparing. Det må forventes at det må iverksettes tiltak som vil smerte i den 
forstand at det vil gå ut over tjenestevolum, tjenestekvalitet eller tjenestested. Tiltakene, både 
for i år, men også for kommende budsjettperiode, skal diskuteres i sektorutvalgene.    

 
Statsråden har henstilt kommunene om å ikke gjennomføre kuttiltak i nåværende 
koronasituasjon. Dette som et motkonjunkturtiltak da den samlede økonomiske aktiviteten i år er 
betydelig redusert. Utfordringen til Molde kommune er at aktivitetsnivået er for høyt i forhold til 
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de økonomiske rammene. Molde kommune har da en plikt til å gjennomføre tiltak etter 
kommunelovens bestemmelser. Skal Molde kommune kunne følge oppfordringen om å ikke 
gjennomføre kuttiltak, må det bevilges økte inntekter utover kompensasjon for effekten av 
koronasituasjon. Først da vil det være mulig å unngå kuttiltak. Det er ikke gitt signal om at 
kommunen vil få tilført mer penger enn kompensasjon for økte utgifter og bortfall av inntekter. 
Da er Molde kommune i en situasjon der tiltak må iverksettes, til tross for koronasituasjonen.   

 

 
 
Arne Sverre Dahl 
kommunedirektør 
 
 

Vedlegg 

Økonomirapport drift per 1. tertial 2020 
Økonomirapport investering per 1. tertial 2020 
Finansrapport Molde kommune 1. tertial 2020 
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INNLEDNING 

Økonomirapport drift per 1. tertial viser en årsprognose på 38,2 mill. kroner. 
Tjenesteproduksjonen melder et merforbruk på 64,0 mill. kroner som årsprognose. 
Inntekter og finansområdet har et mindreforbruk eller merinntekt på 25,7 mill. kroner. 

I det påfølgende er det redegjort for årsprognosen. Rapporten er delt inn som følger: 

1. Sentraladministrasjon
2. Sektor for oppvekst, kultur og velferd
3. Sektor for helse og omsorg
4. Sektor for teknisk, plan, næring og miljø
5. Overføringer og fellesutgifter
6. Inntekter og finans

1.  SENTRALADMINISTRASJON

Sentraladministrasjonen melder balanse som årsprognose. Stabsavdelingenes aktivitet har 
vært spesiell så langt i 2020. For det første har det vært til dels mye merarbeid knyttet til 
etablering av ny kommune. Noe som har medført økte lønnsutgifter. Videre er noen av 
stabsavdelingene nye og skal også etablere seg selv og bli kjent med oppgaver og 
prioritere økonomisk ramme. Til slutt har koronasituasjonen preget arbeidsoppgaver og 
prioritering for flere ansatte i stabsavdelingene siden tidlig mars. Til tross for dette meldes 
det balanse fra samtlige stabsavdelinger. Det er usikkerhet knyttet til prognosen.  

Regnskap Budsjett Avvik Avvik Avvik i %

Sentraladministrasjon 76 299 71 465 -4 835 175 481 0 0,0 %

Oppvekst, kultur og velferd 347 267 336 284 -10 981 852 890 -32 780 -3,8 %

Helse og omsorg 324 344 309 597 -14 747 823 923 -25 700 -3,1 %

Teknisk, plan, næring og miljø 19 187 20 968 1 781 50 095 -5 500 -11,0 %

Overføringer og fellesutgifter 53 314 42 618 -10 696 147 496 0 0,0 %

Inntekter og finans -726 688 -683 254 43 435 -2 049 884 25 733 1,3 %

Sum 93 723 97 678 3 957 0 -38 247

1. tertial

Årsbudsjett

Årsprognose

Regnskap Budsjett Avvik Avvik Avvik i %

Administrasjonsavdelingen 40 169 34 593 -5 577 89 048 0 0,0 %

Analyse- og utviklingsavdelingen 23 134 24 630 1 496 48 602 0 0,0 %

Personal- og organisasjonsavdelingen 7 668 7 128 -540 21 387 0 0,0 %

Økonomiavdelingen 5 328 5 114 -214 16 444 0 0,0 %

Sum sentraladministrasjon 76 299          71 465          4 835-    175 481       - 0,0 %

Årsprognose

Årsbudsjett

1. tertial
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2.       SEKTOR FOR OPPVEKST, KULTUR OG VELFERD 

 
 
Sektoren melder et samlet merforbruk på 32,8 mill. kroner som prognose. Samlet budsjett 
for året er på 852,9 mill. kroner og meldt merforbruk utgjør dermed 3,8 prosent av 
budsjettrammen til sektoren.  
 

 
 

2.1 Barnehageområdet 

Barnehageområdet melder en samlet årsprognose på 3,6 mill. kroner i merforbruk. 
Kommunen har mottatt kompensasjonen fra staten som skal gå til å dekke bortfall av 
foreldrebetaling i både de kommunale og private barnehagene. Det ser ut til at 
inntektsbortfallet ikke blir dekket fullt ut av staten. I årsprognosen er 2,0 mill. kroner knyttet 
til at redusert foreldrebetaling er større enn kompensasjonen fra staten.  
 
Det øvrige merforbruket skyldes høyrere driftstilskudd til private barnehager, økte utgifter i 
barnehagene i tidligere Nesset kommune grunnet vedtak om to hovedopptak, og utgifter til 
barn med særskilte behov. Barnehageenhetene og fagavdelingen arbeider kontinuerlig for 
å sikre effektiv og nøktern drift. Vedtak som fattes for barn med særskilte behov vurderes 
individuelt og nøkternt. 
 

2.2 Skoleområdet 

Skoleområdet melder en samlet årsprognose på 10,4 mill. kroner i merforbruk, hvorav 1,0 
mill. kroner knyttes til redusert foreldrebetaling som følge av koronasituasjonen. Det kan se 
ut som at kompensasjonen fra staten blir lavere enn det faktiske inntektsbortfallet.  
 
Det øvrige merforbruket på 9,4 mill. kroner skyldes hovedsakelig behov for tettere 
oppfølging av enkeltelever og spesialundervisning ute hos skolene. Det arbeides med å 
optimalisere organiseringen av spesialundervisningen og å samordne bruken av 
ressursene. Forebygging og tidlig innsats, for å mulig redusere behovet for 
spesialundervisning og særskilt oppfølging, vil bli prioritert fremover. Det skal videre sees 
nærmere på ressursfordelingen mellom skolene. 
 

2.1 Øvrige enheter i sektoren 

Kulturskolen melder en årsprognose på 1,3 mill. kroner i merforbruk. Møre og Romsdal 
fylkeskommune har varslet et budsjettkutt ved musikk, dans og drama ved Molde 
videregående skole. For høsten 2020 utgjør dette 0,3 mill. kroner, med en ytterligere 

Regnskap Budsjett Avvik Avvik Avvik i %

Fagavdeling oppvekst, kultur og velferd 1 760 2 054 294 4 180 0 0,0 %

Barnehageområdet inkludert fagavdeling 92 269 90 987 -1 282 260 463 -3 580 -1,4 %

Skoleområdet inkludert fagavdeling 137 799 134 200 -3 597 367 319 -10 350 -2,8 %

PPT 5 959 5 941 -18 11 717 0 0,0 %

Voksenopplæring 9 789 7 849 -1 940 13 011 0 0,0 %

Tøndergård skole og ressurssenter 19 374 20 282 908 3 951 0 0,0 %

Kulturskolen 4 249 4 358 109 12 488 -1 250 -10,0 %

Kulturtjenesten 17 322 19 502 2 181 41 436 700 1,7 %

Moldebadet 870 -1 023 -1 893 -1 869 -7 000 -374,5 %

Barnevern 21 805 20 376 -1 429 49 346 -2 500 -5,1 %

Flyktningtjenesten 18 202 17 120 -1 082 53 677 -800 -1,5 %

NAV Molde 17 869 14 638 -3 232 37 171 -8 000 -21,5 %

Sum oppvekst, kultur og velferd 347 267        336 284        10 981-          852 890           -32 780 -3,8 %

1. tertial Årsprognose

Årsbudsjett
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økning utover i økonomiplanperioden. Det resterende merforbruket skyldes tapt 
brukerbetaling fra tjenester som ikke kunne leveres på grunn av koronasituasjonen. 
 
Kulturtjenesten melder et mindreforbruk på 0,7 mill. kroner som årsprognose. Årsaken til 
dette er at Molde kulturbygg AS for 2020 har varslet lavere husleie på grunn av 
overgangen fra fast til flytende rente på lånet som ligger til grunn for husleieavtalen og at 
enheten har hatt stillingvakanser. Enheten vil ha betydelig tapte utleieinntekter fra 
idrettsbygg og anlegg som følge av koronasituasjonen. Omfanget vil komme tydeligere 
frem ved neste rapportering, men per i dag kan det se ut som at enheten klarer å dekke 
inntektsbortfallet innenfor dagens budsjettramme. Det samme vil gjelder større 
ekstrautgifter som reparasjon av Rosepiken og påbegynt bokprosjekt om Nesset som 
kraftkommune. 
 
Moldebadet melder en årsprognose på 7,0 mill. kroner i merforbruk, forutsatt at badet kan 
starte opp igjen 15. juni. I prognosen er det tatt høyde for at ikke alle gjester kommer 
tilbake med en gang etter åpning. Enheten har i utgangspunktet en svært presset 
økonomisk situasjon. Koronasituasjonen gir tilleggsutfordringer. Nedstenging av 
Moldebadet gir en inntektssvikt på ca. 350 000 kroner i uken. Samtidig vil det være 
innsparing på energibruk i rom og basseng, samt innsparing på ekstravakter. 
 
Barneverntjenesten melder en årsprognose på 2.5 mill. kroner i merforbruk. Merforbruket 
skyldes i hovedsak nye igangsatte tiltak. Det vil også påløpe utgifter knyttet til 
avlasterdommen i Høyesterett. Retningslinjer og utbetalinger var under arbeid, men dette 
har blitt midlertidig utsatt grunnet koronasituasjonen. Det er derfor vanskelig å si noe om 
utgiftsnivået per nå. Barneverntjenesten har høyt fokus på forebyggende arbeid for at barn 
kan bo hjemme i familien sin og i lokalmiljøet de bor i. Kan omsorgsplasseringer i noen 
grad unngås, vil det redusere merutgiftene til tiltak utenfor hjemmet. 
Flyktningetjenesten melder en årsprognose på 0,8 mill. kroner i merforbruk. Hvis 
effektuering av oppsigelser av overtallige ikke blir ferdigstilt i løpet av mai, kan merforbruket 
bli høyere. Enheten lar flere stillinger stå vakant for å spare utgifter. Andre tiltak som bidrar 
til å redusere utgiftene er stenging av base for enslige mindreårige og avsluttet leie av bil.  
 
NAV melder en årsprognose på 8,0 mill. kroner i merforbruk. Det usikre arbeidsmarkedet 
gjør at arbeidsrettet oppfølgingsarbeid er krevende og prognosen for sosialhjelp er veldig 
usikker. Mest utsatt er de unge, de over 50 år og mennesker med nedsatt arbeidsevne. Det 
er vanskelig å prognostisere hvor mange som vil ha behov for hjelp over lengre tid, men 
behovet antas å øke. Dette vil kreve ressurser, både i form av økonomisk sosialhjelp og i 
form av menneskelige ressurser som skal følge opp, veilede og bistå i aktivitet. NAV har 
hatt fokus på å effektivisere administrative oppgaver og redusere antall ansatte gjennom 
naturlig avgang med to årsverk fra sommeren. 
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3.       SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG 

 
 
Sektoren melder et samlet merforbruk på 25,7 mill. kroner som årsprognose. Samlet 
budsjett for året er på 823,9 mill. kroner og meldt merforbruk utgjør dermed 3,1 prosent av 
budsjettrammen til sektoren.  
 
Flere av prognoseavvikene er en videreføring av uløste utfordringer fra tidligere og det vil 
kreve et langsiktig arbeid for å komme i økonomisk balanse. Koronasituasjonen gjør i 
tillegg prognosen usikker ettersom flere av utgiftene på grunn av smitteverntiltak ennå ikke 
er blitt regnskapsført. Koronatiltakene har ført til økte lønnsutgifter spesielt til opplæring av 
flere vikarer, samt utgifter til innkjøp av smittevernutstyr. Det har også vært nødvendig med 
økt bemanning på grunn av karantenebestemmelser og for å unngå at ansatte sirkulerer 
mellom flere avdelinger og enheter.  
 
Det positive prognoseavviket på resultatområde kommunalsjef skyldes forventning om 5,5 
mill. kroner i økt statlig tilskudd for ressurskrevende tjenester i 2020. Prognosen er justert i 
tråd med endelig refusjon for 2019. Forventet merinntekt må i hovedsak ses opp mot 
lønnsutgifter hos bo- og habiliteringstjenesten. Det er derfor tenkt at den økte refusjonen 
blir disponert til styrking av bo- og habiliteringstjenestens ramme. I prognoseavviket til 
resultatområde kommunalsjef er det også lagt inn merutgifter til innkjøp av smittevernutstyr 
med 0,6 mill. kroner.  
 
Kirkebakken sykehjem ble valgt ut som kommunens koronainstitusjon der én avdeling med 
en egen personalgruppe ble prioritert til denne oppgaven. I praksis har dette medført økte 
lønnsutgifter spesielt til bemanning på natt. I tillegg er ni dobbeltrom ved sykehjemmet gjort 
om til enkeltrom for å redusere smittefaren. Det er ennå usikkert når de spesielle 
beredskapstiltakene kan avsluttes. Kirkebakken omsorgssenter rapporterer et forventet 
merforbruk på 4,0 mill. kroner. 
 
Det er også som et kortsiktig tiltak opprettet to ekstra sykehjemsplasser ved både Midsund 
og Eidsvåg sykehjem på grunn av koronasituasjonen. Det er ennå usikkert når de spesielle 
beredskapstiltakene kan avsluttes.  
 
Omsorgsenhetene Råkhaugen, Glomstua og Midsund rapporterer til sammen et forventet 
merforbruk på 6,6 mill. kroner. Prognoseavvikene er i hovedsak knyttet til ressurskrevende 
tjenestemottakere som fører til økte lønnsutgifter.  
 
Det er bo- og habiliteringstjenesten som har den største andelen av prognoseavviket med 
20,0 mill. kroner. Avviket er i hovedsak knyttet til videreføring av tjenestetilbud som mangler 
finansiering. Tjenesten i tidligere Molde kommune har etter ekstern gjennomgang av 
tjenesten vurdert og justert vedtak. Enheten har også i denne gjennomgangen hentet ut 

Regnskap Budsjett Avvik Avvik Avvik i %

Kommunalsjef helse og omsorg -2 031 -5 517 -3 486 -91 255 4 900 5,4 %

Kirkebakken omsorgssenter 20 670 18 558 -2 112 47 796 -4 000 -8,4 %

Råkhaugen omsorgssenter 23 522 23 711 189 73 615 -1 000 -1,4 %

Glomstua omsorgsdistrikt 47 384 44 704 -2 679 130 159 -5 000 -3,8 %

Bergmo omsorgsdistrikt 24 100 24 153 53 69 978 0 0,0 %

Kleive- og Skåla omsorgsdistrikt 23 373 23 328 -45 68 485 0 0,0 %

Midsund omsorgsdistrikt 13 650 12 693 -958 37 193 -600 -1,6 %

Nesset omsorgsdistrikt 22 019 22 255 236 65 224 0 0,0 %

Legevakt og legetjenester 16 347 15 372 -975 51 495 0 0,0 %

Forebyggende helse- og rehabiliteringstjenester 19 099 17 983 -1 116 46 422 0 0,0 %

Bo- og habiliteringstjenester 95 153 91 956 -3 197 266 918 -20 000 -7,5 %

Psykisk helse og rustjenester 21 058 20 401 -657 57 893 0 0,0 %

Sum helse og omsorg 324 344       309 597       14 747-          823 923       25 700-          -3,1 %

1. tertial Årsprognose

Årsbudsjett
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samordningsgevinster. Koronasituasjonen har også bidratt til økte utgifter samt gitt 
reduserte inntekter på grunn av stengte aktivitetssenter. 
Høyt sykefravær og rekrutteringsutfordringer hos flere av resultatområdene bidrar også til 
den negative årsprognosen. 

Den siste tiden har sektoren rettet all oppmerksomhet mot koronapandemien. Arbeid med 
tiltak for å redusere merforbruket har dermed ikke fått så høy prioritet som en skulle ønsket. 
Sektorens største utfordring er det store merforbruket ved bo- og habiliteringstjenesten. Økt 
statlig tilskudd for ressurskrevende tjenester vil redusere deler av avviket, men det er 
fortsatt behov for tiltak som kan redusere utgiftene. Arbeidet med oppfølging etter ekstern 
konsulentgjennomgang vil bli videreført. 

Sektoren har på grunn av koronasituasjonen midlertidig redusert kapasiteten med fem 
sykehjemsplasser, herunder gjort om alle rom på korttidsavdelingen til enkeltrom. I tillegg 
er åtte sykehjemsplasser flyttet fra midlertidige lokaler til Råkhaugen sykehjem for å 
effektivisere driften. Det viser seg at bruk av enkeltrom til korttidsplasser gir en bedre 
utnytting av plassene ettersom en ikke trenger å ta hensyn til kjønn ved tildeling av plass. I 
tillegg er enkeltrom bedre tilrettelagt for opptrening og bidrar dermed til økt rullering av 
plassene. Sektoren vurderer reduksjon av antall sykehjemsplasser som en varig ordning 
dersom det viser seg å være forsvarlig. Dette må ses opp mot utviklingen i antall 
utskrivningsklare fra sykehuset. Eventuelle innsparinger som følge av reduksjon i antall 
sykehjemsplasser vil bli foreslått omdisponert for å redusere merforbruket på andre 
områder. 

Sektoren har lyst ut koordinatorstilling for mestrings- og velferdsteknologi og har som mål å 
ta i bruk flere slike løsninger. Dette kan bidra til at brukerne kan bo lengre i eget hjem og 
dermed redusere behovet for kommunale tjenester. Velferdsteknologi kan også i noen 
tilfeller redusere behovet for ressurskrevende tjenester. 
Å få redusert sykefraværet er et viktig tiltak som også vil bidra til å redusere merforbruket. 
Sektoren har fokus på helsefremmende faktorer, tydelige og trygge ledere, samt at 
ansvars- og oppgaver er tydeliggjort. 

4.  SEKTOR FOR TEKNISK, PLAN, NÆRING OG MILJØ

Sektoren melder et samlet merforbruk på 5,5 mill. kroner som årsprognose. Samlet budsjett 
for året er på 50,1 mill. kroner og meldt merforbruk utgjør dermed 11,1 prosent av 
budsjettrammen til sektoren.  

Den negative årsprognosen er hos Molde bydrift. Alle de andre enhetene melder balanse. 
På grunn av koronasituasjonen har Molde Bydrift fått redusert sin parkeringsinntekter 
betydelig. Det er anslått at enheten vil få redusert sine inntekter med om lag 1,0 mill. kroner 
i måneden. I prognosen er det tatt høyde for en helt eller delvis nedstenging av samfunnet 
frem til 1. september i år. Totalt sett vil dette gi et bortfall av inntekter på om lag 5,5 mill. 
kroner for året.  

Det er forventet at Molde bydrift vil få kompensert hele eller deler av inntektssvikten knyttet 
til korona, men dette er ikke hensyntatt i prognosen. 

Regnskap Budsjett Avvik Avvik Avvik i %

Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø 4 508 4 358 -150 12 342 0 0,0 %

Samfunn og plan 3 041 3 986 944 11 118 0 0,0 %

Byggesak og geodata 1 947 1 881 -66 4 632 0 0,0 %

Molde bydrift 9 691 10 743 1 053 22 003 -5 500 -25,0 %

Sum teknisk, plan, næring og miljø 19 187          20 968          1 781            50 095             -5 500 -11,0 %

Årsbudsjett

1. tertial Årsprognose
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5.       OVERFØRINGER OG FELLESUTGIFTER 

 
 
Det meldes på balanse på dette området. Dette budsjettområdet består av to 
hovedinndelinger. Overføringer av budsjettramme til enheter som skal ha en 
budsjettramme fra kommunen, men som ikke er en del av basisorganisasjonen, ligger her. 
Det vil si overføring av budsjettramme til Molde eiendom KF og Molde kirkelig fellesråd.  
Videre er det noen fellesutgifter og – inntekter som det ikke er naturlig er fordele ut til 
enheter i kommunen, men helder holde samlet. Dette er en del av kommunens 
tjenesteproduksjon, men hører ikke hjemme hos enhetene. Den klart største posten her er 
avregning pensjon. Enhetene belastes en fast prosent og har ramme til dette. Variasjoner i 
pensjonsutgiftene over tid legges til dette området. Videre er det noe få fellesutgifter og 
inntekter og kalkulatoriske inntekter.  
 
Det meldes balanse per 1. tertial, men det bemerkes at pensjon er en usikker post som ofte 
har gitt avvik ved årets slutt.   
 
 

6.       INNTEKTER OG FINANS 

 
 
Det meldes en positiv årsprognose på 20,2 mill. kroner på dette området. Dette 
budsjettområdet består av kommunens fellesinntekter, finansområdet og bruk og avsetning 
av fondsmidler.  
 

6.1 Inntekter 

På inntektssiden har det skjedd store endringer og det er fremdeles mye usikkerhet. 
Følgende poster er det lagt inn avvik fra budsjett som årsprognose eller knyttet usikkerhet 
til. 
 
6.1.1 Konsesjonskraftsinntekter  

Det er budsjettert med 19,9 mill. kroner i konsesjonskraftsinntekter. Strømprisene har gått 
fra lave til rekordlave så langt i år. I sak 66/20 til formannskapet den 28. april ble det 
informert om at anslag for inntektene var redusert til 3,8 mill. kroner for året. Dette var 
anslag basert på informasjon per 1. april. Situasjonen har forverret seg den siste måneden. 
I april ble spotprisen halvert sammenlignet med mars, og var 5,3 øre per kWh. Både i mars 
og april var utgiftene for konsesjonskraften større enn inntektene. Per utgangen av april har 
kommunen hatt netto kostnader på nesten 0,5 mill. kroner. Sommermånedene gir historisk 
sett lave inntekter da strømprisen vanligvis er lav. Det er ingen grunn til å tro at noe annet 
vil skje i år. Skal kommunen få noe netto inntekter fra konsesjonskraften må prisene fra 
september og ut året øke betydelig. Markedets forventning ved utgangen av april for resten 
av året tilsier at kommunen får konsesjonskraftsinntekter på 0,6 mill. kroner i 2020. Det er 

Regnskap Budsjett Avvik Avvik Avvik i %

Overføring til foretak og kirkelig fellesråd 54 385 51 137 -3 248 198 054 0 0,0 %

Fellesutgifter og -inntekter -1 071 -8 519 -7 448 -50 558 0 0,0 %

Sum overføringer og fellesutgifter 53 314          42 618          10 696-          147 496           -                0,0 %

Årsbudsjett

1. tertial Årsprognose

Regnskap Budsjett Avvik Avvik Avvik i %

Frie inntekter 716 859-        712 462-        4 397            2 137 385-       11 021 0,5 %

Finans 9 829-            26 602          36 432          79 807             14 712 18,4 %

Avsetning og bruk av fond -                2 606            2 606            7 694               0 0,0 %

Sum inntekter og finans 726 688-        683 254-        43 435          2 049 884-       25 733          1,3 %

1. tertial

Årsbudsjett

Årsprognose
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selvfølgelig usikkerhet knyttet til utviklingen i strømprisene, men det legges inn en 
prognose tilsvarende en inntektssvikt på 19,0 mill. kroner. Denne prognosen vil bli nøye 
vurdert ved neste rapportering.     
 
6.1.2 Rammetilskudd 

I april fikk primærkommunene utbetalt ekstra rammetilskudd på 4,15 mrd. kroner. Samtidig 
var det vedtatt at kommunene skulle få ytterligere 1,0 mrd. kroner som kompensasjon for 
bortfall av foreldrebetaling på SFO og barnehage. Rammetilskuddet ble delt i to hvor 
innbyggertilskuddet ble økt med 3,75 mrd. kroner. For Molde kommune utgjorde dette 22,6 
mill. kroner. Det resterende ble fordelt av Fylkesmennene. Molde kommune fikk her utbetalt 
2,4 mill. kroner. Det kan komme ytterligere endringer på grunn av koronasituasjonen og 
revidert nasjonalbudsjett. Men per april legges det inn en positiv årsprognose tilsvarende 
økt rammetilskudd per utgangen av april på 25,0 mill. kroner.  
 
Det er forutsatt i denne saken at avvik som skyldes koronasituasjonen blir dekt av staten. 
Det er derfor i samlet prognose i denne saken 25,0 mill. kroner i merforbruk fordelt på ulike 
enheter og områder som er direkte koronarelatert. Dette vil da motsvare denne økningen i 
inntekt her og balansere totalt sett.    
 
6.1.3 Skatteinntektene 

Det er stor usikkerhet til skatteinntektene for 2020. Anslagene har endret seg i takt med 
tiltakene og lengden på nedstengingen av normal aktivitet knyttet til koronasituasjonen. Per 
utgangen av april viser anslag fra KS at skatteinntektene for landets kommuner vil bli 
redusert med mellom 6,3 og 8,9 mrd. kroner. For Molde kommune vil dette utgjøre mellom 
37,8 og 53,4 mill. kroner. Hvor langvarige tiltakene blir og videre hvor lang tid det tar før 
økonomien er tilbake til normalen, er vanskelig å anslå i denne rapporten. Det forutsettes 
derfor i denne saken at skattesvikten vil bli kompensert av staten gjennom økt 
rammetilskudd. Situasjonen må følges nøye fremover og forhåpentligvis er situasjonen mye 
mer avklart til neste rapportering.    
 
6.1.4 Eiendomsskatten 

Eiendomsskatten for den nye kommunen skal skrives ut innen juni måned. Disse skal være 
basert på nye takseringer og skatteetatens verdivurderinger. Hvordan dette vil slå ut 
sammenlignet med budsjettforutsetningen er for tidlig å si i denne rapporten. Men det er en 
post med noe usikkerhet. 
 
6.1.5 Refusjon ressurskrevende tjenester 2019 

Avregning for 2019 viser at det tre kommunene får 5,0 mill. kroner mer enn forutsatt i 
regnskapene for 2019. Den økte refusjonen er i all hovedsak knyttet til tiltak 
funksjonshemmede i tidligere Molde kommune. Siden dette er en refusjon som tilhører 
2019, legges den økte inntekt inn under samlede inntekter og ikke til enheten eller 
sektoren. Økt refusjon i 2019 gir grunn til å øke anslagene for refusjon i 2020. Disse 
inntektene vil ligge til sektor for helse og omsorg.   

6.1.6 Havbruksfondet 

I forslaget til statsbudsjett for 2020, ble det ikke tatt stilling til størrelsen på utbetalingen fra 
Havbruksfondet i 2020. Dette vil bli tatt opp i revidert nasjonalbudsjett. Det er stor 
usikkerhet til budsjettert inntekt på 7,0 mill. kroner. Dette vil bli redegjort for i 
budsjettrevisjonen.   
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6.2 Finans 

 
6.2.1 Renteutgifter 

Rentenivået har blitt redusert i 2020. Styringsrenten ble satt ned to ganger i mars, ned til 
0,25 prosent den 20. mars. Den 7. mai ble den satt ned til 0,0 prosent. Det har påvirket 
renteutgiftene til kommunen. Men de fleste lån har renteterminer som varer i tre måneder. 
Det betyr at reduserte utgifter først vil slå inn for fullt fra juni og ut året. Det er budsjettert 
med en gjennomsnittlig rentesats på 2,0 prosent. Nytt anslag er nå på 1,4 prosent. Dette vil 
gi reduserte renteutgifter på 22,2 mill. kroner for året. Dette legges inn som prognose.  
 
6.2.2 Renteinntekter 

Når renten går ned vil også renteinntektene gå ned. Nye beregninger nå gir en redusert 
renteinntekt på 2,5 mill. kroner. Dette legges inn som prognose.  
 
6.2.3 Utbytte 

Det er budsjettert med 11,7 mill. kroner i utbytte og salgsgevinst. Utbyttet er knyttet til Istad 
AS og Nesset kraft. Salgsgevinsten er knyttet til salg av Nesset kraft til Istad AS og andelen 
av salgssummen som kan benyttes til driftsformål. Det foregår en beregning på dette nå, 
men resultatet er ikke klart ved utgangen av april. Utbytte fra Nesset kraft var budsjettert 
med 3,0 mill. kroner. Det forventes nå ikke noe utbytte fra selskapet. Videre forventes det 
at utbytte fra Istad blir 0,5 mill. kroner lavere enn budsjettert. Det meldes derfor en redusert 
inntekt på 3,5 mill. kroner som årsprognose på disse postene.  
 
6.2.4 Gevinst finansielle instrumenter 

Det er budsjettert med en gevinst på nesten 2,0 mill. kroner. Per utgangen av april var det 
et urealisert tap på 6,7 mill. kroner siden nyttår. Koronasituasjonen har gitt finansiell uro og 
verdien falt dramatisk i mars. Verdiene var da klart lavere enn de er ved utgangen av april. 
Det har den siste måneden vært en klar oppgang etter den bråe nedgangen i mars. Hvor 
fort markedet vil hente seg inn igjen er vanskelig å anslå. Verdien på denne posten kan 
svinge mye på kort tid. Selv om det nå kan virke usannsynlig å nå budsjettert verdistigning, 
kan det ikke utelukkes. Det legges likevel inn en prognose på en mindreinntekt på knappe 
1,5 mill. kroner. Det er knyttet stor usikkerhet til prognosen og denne vil bli nøye vurdert 
ved neste rapportering.   
 
6.2.4 Fond 

Det meldes ingen avvik knyttet til bruk og avsetning av fond.  
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INNLEDNING 

Rapportering på investeringer har to formål. 

Budsjettrapportering 
Ut fra lov og forskrift er det et krav om at investeringene samlet og hver for seg skal ha 
budsjettmessig dekning i budsjettåret. Forventes det avvik fra budsjettrammene på 
investering, er det et lovkrav om at det rapporteres på dette. Rapporteringen skal sikre at 
bevilgningene til de ulike prosjektene er realistiske for året, gjennom påfølgende 
budsjettrevisjon. Hovedhensikten med rapporteringen er at en skal sikre realistiske 
budsjettrammer for året og unngå at prosjekt må stoppe opp på grunn av manglende 
bevilgning. 

Prosjektrapportering 
Videre er det ønskelig å rapportere også på fremdrift og totalramme for større, flerårige 
investeringsprosjekt. Dette er store investeringsprosjekt som går over flere år, der det skal 
rapporteres på om investeringsprosjektet forventes å holde tidsplanen og totalramme. 
Dette har som hensikt å bidra til bedre prosjektstyring av de største 
investeringsprosjektene, men har ikke noe med budsjettdekning å gjøre. Eventuelle 
endringer i totalrammene vil i utgangspunktet bli håndtert i egne saker eller kommende års 
budsjetter. 

Det er kun investeringsprosjekter som skal gjennomføres av Molde kommune 
(basisorganisasjonen) som det blir rapportert på i Molde kommunes økonomirapport. 
Investeringsprosjekt som blir gjennomført av de kommunale foretakene blir det rapportert 
på i de respektive økonomirapportene til foretakene. 

RAPPORTERING 

Det vises til oversiktstabell til sist i rapporteringen. De mindre prosjektene som er i tråd med 
budsjett og tidsplan er ikke omtalt i det videre. Kommentarene under gjelder større 
prosjekter, og mindre prosjekter der det forventes at utgift eller fremdrift ikke blir som 
budsjettert i 2020. 

Analyse- og utviklingsavdelingen 

IKT-investeringer Molde kommune 
Prosjektet vil være innenfor totalrammen sammenlignet med opprinnelig budsjett og 
opprinnelig disponering. I behandling av revidert investeringsbudsjett vil utvidelse av 
ramme bli vurdert på grunn av behov i forbindelse med telefoniprosjektet. 

ROR-IKT – fellesinvesteringer 
I ROR-IKT foregår det mange ulike prosjekter på investering og det er vanskelig å anslå 
samlet forbruk ved årets slutt. Det anslås et mindreforbruk på cirka 1 mill. kroner. 

Kulturtjenesten 

Tennisanlegg 
Det er nå gjennomført konkurranse for grunnarbeid og bygging av to tennisbaner som viser 
en økning på 0,7 mill. kroner i forhold til rammen som er bevilget. Tiltak og eventuell økning 
av totalrammen vil bli vurdert i revidert investeringsbudsjett. 

Ungdomskvartalet (BRM) 
Prosjektet ungdomskvartalet avsluttes i år, og det ble ikke behov for å gjennomføre 
investeringer. 
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Omsorgssenter og omsorgsdistrikt 

Helsehus – planlegging 
Det er ikke ansatt prosjektleder for planlegging av helsehus i Molde ennå, og det vil 
antakelig ikke komme på plass før i september 2020. Det forventes derfor et mindreforbruk 
på cirka 0,7 mill. kroner i 2020. 

Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø 

Flytting av øvingsanlegg 
Total utgiftsramme i prosjektet er 13,2 mill. kroner (vedtatt i juni 2019 i gamle Molde 
kommune). Administrativt ble det godkjent en utgiftsøkning på 1,0 mill. kroner utover dette i 
2019. Dette skulle legges inn i budsjett 2020, dette ble ikke gjort. Når arbeidet nå nærmer 
seg ferdigstillelse rapporter prosjektleder en totalutgift på 15,5 mill. kroner. Økning av 
totalrammen vil bli vurdert i revidert investeringsbudsjett. 

Gruset gangveg Kringstad 
Fremdriften i prosjektet er usikker, og det er sannsynlig at prosjektet ikke blir gjennomført i 
2020. 

Hjertøysundet – mottak av steinmasse 
I dette prosjektet er vi avhengig av fremdriften i prosjektet ved Hjertøysundet som styres av 
Kystverket. Det er usikkert hvor mye masser som blir plassert i 2020. 

Infrastrukturtiltak øvre Stormyra 
Dette er et pågående prosjekt fra gamle Midsund kommune som var planlagt å bli ferdig i 
2019. I 2019 var det brukt 1,6 mill. kroner mindre enn budsjettert, og videre viser det seg at 
totalrammen i prosjektet er for liten. Forskyvning mellom år og endring av totalramme vil bli 
behandlet i revidert investeringsbudsjett. 

Nytt SNR – grunnerverv Hjelset 
Prosessen med å erverve grunn på Hjelset er startet, men det er usikkert hvor langt denne 
prosessen vil komme i 2020. 

Opparbeidelse av tomtefelt boliger 
Fremdriften vil ikke være så høy som budsjettert i 2020. det anslås nå at det bare er behov 
for 33 mill. kroner i 2020. Dette er for utbygging av Elgsåslia, Kringstad og Hasleliåsen. 

Opparbeidelse tomtefelt næring 
Fremdriften vil ikke være så høy som budsjettert i 2020. Det anslås nå at det bare er behov 
for 10 mill. kroner i 2020. Største del av utgiftene relateres til Skjevikåsen industriområde. 

Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget) 
Kommunestyret vedtok ny ramme for Sjøfronten 1 med 169 mill. kroner 14. mai 2020. 
Prosjektet er ferdig sommeren 2020.  

Sjøfronten 2 
Forprosjektet blir lagt fram for politisk behandling i juni 2020. 

Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen) 
Det var i 2019 vesentlig lavere forbruk enn budsjettert, forskyvning av bevilgning fra 2019 til 
2020 vil bli behandlet i revidert investeringsbudsjett. I 2020 gjenstår arbeid med molo, 
rekkverk og oppgradering av fortau langs vestsiden av elva. Prosjektet bli ferdig i 2020. 

Uteområde Antonbua 
Bevilgningen i dette prosjektet på 2,1 mill. kroner er kommunens andel av prosjektet. Det er 
i tillegg kommet en del eksterne aktører som bidrar inn i prosjektet slik at bruttoramme blir 
på 8 mill. kroner. Dette øker ikke utgiften for Molde kommune, men totalrammen må 
justeres og vil inngå i revidert investeringsbudsjett. 
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Samfunn og plan 

BRM – Det gyldne triangel 
Innsatsen dette året vil være konsentrert til arbeidet med smart mobilitet idrettsparken. 
Enheten har ikke kapasitet til å sette i gang flere aktiviteter innenfor dette prosjektet i 2020. 

Infrastruktur Bolsøya 
Det igangsettes arbeider med grunnundersøkelser, som er avgjørende for endelig 
fastsettelse av trase. Først deretter kan prosjektering og regulering startes opp. Det 
forutsettes at grunnundersøkelsene blir gjennomført i høst. 
 

Molde bydrift 

Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund) 
Prosjektet avhenger av legging av nye vann og avløpsledninger, da trappa skal legges over 
traseen for vann og avløp. Molde vann og avløp KF rapporterer at de ikke kommer til å 
klare å starte på dette prosjektet i år og det er derfor fornuftig å avvente med dette 
prosjektet. Det forventes igangsatt i 2021 og vil bli behandlet i revidert investeringsbudsjett. 

Biler og maskiner 
Investeringen som gjøres i 2020 er investeringen som hadde bevilgninger i 2019. Det ble 
da gitt en bevilgning på 3,2 mill. kroner (lastbærer med kost og et feieaggregat). Dette 
innkjøpet er i ferd med å avsluttes innenfor budsjett bevilget i 2019. Utskifting av lastebil 
som er bevilget for 2020 vil utsettes til 2021 på grunn av kapasitetsmangel i enheten, samt 
at enheten ønsker å bruke mer tid på å jobbe med planlegging av utskifting av maskinpark. 
Forskyvning av ramme mellom år vil bli behandlet i revidert investeringsbudsjett. 

Biler og maskiner – park 
I bevilgningen ligger det både utbytting av en bil og utbytting av gravemaskin til 
gravplasser. Enheten ønsker å gå i dialog med ROR-innkjøp for å undersøke muligheten 
for en elektrifisering av flåten til særlig faggruppe park. Det er da naturlig å undersøke dette 
i forbindelse med investering av gravemaskin. Dette vil være en innovativ anskaffelse og vil 
også medføre behov for infrastruktur. Innkjøpet vil derfor ta noe mer tid. Investeringen vil bli 
behandlet i revidert investeringsbudsjett.  

Gangveg Akslakleive-Fjøsbakken 
Gangvegen er ikke regulert, og bygging vil dermed ikke starte i år. Molde kommune vil 
prøve å få gjennomført regulering av gangvegen slik at prosjektering kan startes i 2021. 
Det som eventuelt vil påløpe av utgifter i dette prosjektet i 2020 er utgifter til regulering. 
Prosjektet vil bli behandlet i revidert investeringsbudsjett. 

Kommunalveg - Fjøsbakken-Hamna (Midsund) 
Prosjektet er ikke prosjektert. På grunn av kapasitetsutfordringer vil ikke prosjektet bli 
påbegynt i år. Prosjektet vil bli behandlet i revidert investeringsbudsjett. 

Gangveg Fjøsbakken–Krafsebukta (Midsund) 
Dette er et påbegynt prosjekt fra Midsund kommune der gangveg bygges i forlengelse av at 
Molde vann og avløp KF skal knytte sammen to vannverk på Midsund. Molde vann og 
avløp KF melder at de vil ferdigstille prosjektet i løpet av 2020. Det var bevilget midler til 
prosjektet i 2019 i Midsund kommune, og forskyvning mellom år vil bli behandlet i revidert 
investeringsbudsjett. 

Gangveg Tunvegen-Bøenvegen (Midsund) 
Prosjektet er regulert, men ikke prosjektert. På grunn av kapasitetsutfordringer vil ikke 
prosjektet bli påbegynt i år. Prosjektet vil bli behandlet i revidert investeringsbudsjett. 

Parkering Kløvstien (Midsund) 
Dette er et påbegynt prosjekt fra Midsund kommune som er ferdig bygd, hvor asfaltering 
gjenstår. Asfaltering var ikke med i opprinnelig bevilgning, slik at totalrammen i prosjektet 
må økes med 0,3 mill. kroner. Det er også bevilget støtte fra Miljødirektoratet på 0,4 mill. 



   

5 
 

kroner. Det var bevilget midler til prosjektet i 2019 i Midsund kommune, og økning av 
totalramme og forskyvning mellom år vil bli behandlet i revidert investeringsbudsjett. 

Styringssystem gatelys 
Prosjektet stoppes i påvente av innhenting av kunnskapsgrunnlaget om det kommunale 
gatelysanlegget. Prosjektet forsetter ikke før dette er klart og prosjektet antas derfor ikke å 
sluttføres før i 2021. 

Trafikksikring – Eikrem 
Dette er et prosjekt som er regulert i en utbyggingsavtale hvor Molde kommune skal dekke 
deler av infrastruktur. Prosjektet stoppet opp mot slutten av 2019 grunnet krav fra Statens 
vegvesen på antall avkjørsler til Frænavegen. Det jobbes nå fra Molde kommune og 
utbygger for å finne løsninger. Utbygger starter ikke bygging av busslomme, støyskjerm og 
gang / sykkelveg før forholdene mot Statens vegvesen er avklart. Det er derfor lite trolig at 
prosjektet ferdigstilles i 2020. Prosjektet tas inn i revidert budsjett. 
 

Kirkelig fellesråd 

Gravplassutvidelse Røbekk 
Bevilgningen i 2020 er tenkt benyttet til grunnerverv. Det er fortsatt ikke på plass avtale 
med grunneier, og dette skal nå til skjønnsbehandling. Det forventes at det gjennomføres i 
2020, men ved eventuell forsinkelse må midler forskyves til 2021. 
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OVERSIKT INVESTERINGER PER 1. TERTIAL 2020

(tal l i he l e 1000)

prosjekt nr

Fremdrift i 2020
som
budsjettert

Holder seg
innenfor
totalrammen i
prosjektet Totalramme

Regnskap hittil
i år

Årsbudsjett
2020

Prognose 2020
(avvik fra
budsjett)

101 Administrasjonsavdelingen
Inventar renovering Storgata 31 74040 Ne i Ja 2 500 64 0 -64

110 Analyse- og utviklingsavdelingen
IKT-investeringer Molde kommune 71001 Ja Nei 0 27 4 600 0
ROR- IKT – f e l l e si nve ste ri nge r 81001 Ja Ja 0 3 258 11 519 1 000

271 Kulturtjenesten
Bi bl i ote ke t – se l vbe tj e ni ngsautomate r 72001 Ja Ja 620 0 620 0
Renovering lysløypa 72002 Ja Ja 1 250 0 1 250 0
Tennisanlegg 72003 Ja Nei 1 800 119 1 800 -700
Tursti Dame f al l e t–Tuse nårsvarde n 72004 Ja Ja 585 0 400 0
Tursti Ski hytta–V arde n 72005 Ja Ja 675 0 100 0
Ungdomskvartalet (BRM) 72006 Ne i Ja 2 000 0 2 000 2 000

310 Omsorgsse nter og omsorgsdistrikt
He l se hus – pl anl e ggi ng 73001 Ne i Ja 1 000 0 1 000 700

331 Forebyggende helse- og rehabiliteringstjenester
Nye elbiler 73002 Ja Ja 2 100 590 550 -40

400 Kommunalsjef teknisk- plan- næring og miljø
Fiberutbygging (Midsund) 74001 Ja Ja 3 000 0 1 000
Flytting av øvingsanlegg 74041 Ja Nei 13 200 1 084 0 -1 400
Gruset gangveg Kringstad 74002 Ne i Ja 3 600 0 1 600
Hj e rtøysunde t – mottak av ste i nmasse 74003 Ja Ja 10 500 0 10 000
Infrastrukturtiltak øvre Stormyra 74004 Ja Nei 2 000 0 2 000 -4 000
N ytt SN R – andre konse kve nse r Mol de kommune 74005 Ja Ja 8 650 117 6 150
N ytt SN R – grunne rve rv Hj e l se t 74006 Ja Ja 25 000 0 15 000
Opparbeidelse av tomtefelt boliger 74007 Ne i Ja 0 5 604 75 000 42 000
Opparbeidelse tomtefelt næring 74008 Ne i Ja 0 3 345 13 000 3 000
Sj øf ronte n 1 ( Storkai a–Torge t) 74009 Ja Ja 169 000 12 899 13 100
Sjøfronten 2 74010 Ja Ja 175 000 4 481 16 000
Sj øf ronte n 3 ( Brunvol l –El ve mol oe n) 74011 Ja Ja 60 000 3 998 8 000 -12 800
Uteområde Antonbua 74012 Ja Nei 2 145 3 2 145 -5 850

410 Samfunn og plan
BRM – De t gyl dne tri ange l 74013 Ja Ja 3 330 0 3 330 1 000
BRM - Gangbru over Moldeelva (Mexico) 74014 Ja Ja 5 000 0 1 000 0
Diverse erverv og tiltak 74015 Ja Ja 0 0 800 0
Infrastruktur Bolsøya 74016 Ne i Ja 1 000 0 1 000 500
Sentrumstiltak 74017 Ja Ja 0 0 1 000 0
Sykkelparkering skoler 74018 Ja Ja 6 000 108 1 700 0
Årølivegen øst 74019 Ja Ja 2 000 0 1 000 0

420 Byggesak og geodata
Arkiv byggesak 74020 Ja Ja 500 0 300 0

430 Molde bydrift
Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund) 74021 Ne i Ja 550 0 550 550
Biler og maskiner 74022 Ne i Ja 0 775 2 500 -700
Bi l e r og maski ne r – park 74023 Ne i Ja 0 0 950 950
Gangveg Akslakleive-Fjøsbakken 74024 Ne i Ja 12 665 0 4 000 3 500
G angve g F j øsbakke n–Kraf se bukta ( Mi dsund) 74049 Ne i Ja 0 5 0 -6 873
Gangveg Tunvegen-Bøenvegen (Midsund) 74025 Ne i Ja 800 0 800 800
Kommunal veg Skarsvegen (Midsund) 74026 Ja Ja 3 649 11 3 649 0
Kommunale veger 74027 Ja Ja 0 0 3 470 0
Kommunalveg - Fjøsbakken-Hamna (Midsund) 74028 Ne i Ja 6 850 0 6 837 6 837
Kommunalveg Magerøymoloen (Midsund) 74029 Ja Ja 100 0 100 0
Parke ri ng – automati sk numme rski l tgj e nkj e nni ng74030 Ja Ja 2 700 0 2 700 0
Parkering Kløvstien (Midsund) 74043 Ne i Ja 0 722 0 -1 000
Styringssystem gatelys 74031 Ne i Ja 4 000 774 2 000 1 000
Traf i kksi kri ng – Ei kre m 74032 Ne i Ja 3 900 0 1 950 1 950
Traf i kksi kri ng – Mol de l i ve ge n 74033 Ja Ja 3 400 0 500 0
Veg- og gatelys 74034 Ja Ja 0 71 1 830 0

Kirkelig fellesråd
Gravpl assutvi de l se Røbe kk 78001 Ja Ja 43 000 0 5 000 0

Totalsum 38 056 233 800 32 360
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1 Hovedoversikt

Samlet gjeld

Lån med rentedekning

Ledig likviditet

Lån med faste renter

Ne o gjeld med renterisiko

0 1 000 2 000 3 000 4 000
mill. kr

1.1 Ne o gjeld med renterisiko

1.2 Nøkkeltall

1.3 Oppsummering

30.04.2020 31.12.2019 Endring

Samlet gjeld 4 555 3 734 821

- Lån med rentedekning 1 231 1 101 130

- Ledig likviditet 362 231 131

- Lån med fast rente 874 400 474

= Ne o gjeld med renterisiko 2 089 2 002 87

30.04.2020 31.12.2019 Endring

Stresstest av "Ne o gjeld med renterisiko" (1 pst.) 20,9 20,0 0,9

Lengde på faste renter 4 år, 5 mnd 3 år, 11 mnd 5 mnd

Løpe d på lån 8 år, 7 mnd 4 år, 4 mnd 4 år, 3 mnd

Lån som må re nansieres innen 12 måneder 850 700 150

Langsik ge ak va 213 206 7

Diagrammet viser Molde kommunes samlede gjeld, fratrukket ledig likviditet og lån med faste renter eller
rentedekning. Den viser dermed hvor mye av kommunens lån som det er kny et renterisiko l.

Kommunen har en total gjeld på 4,6 mrd. kroner. Av de e er 1,2 mrd. kroner rentesikret gjennom gjeld kny et l
startlån, utleieboliger, selvkostområder og lån l investeringer som gir rentekompensasjon (jf. punkt 5.6). Videre har
kommunen gjennomsni lig ha 362 mill. kroner i ledig likviditet stående i bank. Til slu er 874 mill. kroner lån med
fastrente. Av den totale gjelden er det da knappe 2,1 mrd. kroner som innehar renterisiko. Stresstesten viser at
dersom renten per år øker med 1 prosent, vil de e medføre en økt rentekostnad på 20,9 mill. kroner.

I samlet gjeld inngår et likviditetslån på 150 mill. kroner. Alle tall er konserntall (unnta Molde havnevesen KF). Tall
fra 2019 er for dligere Molde kommune og gir ikke et direkte sammenligningsgrunnlag.
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2 Krav i finansreglement og faktisk forvaltning

2.1 Kortsiktig aktiva

2.2 Langsiktig aktiva

2.3 Passiva

2.4 Kommentar

Ja Nei

Det er vedtatt rammer for forvaltningen ✔
Forvaltning av ledig likviditet er i henhold til finansreglementet ✔

Ja Nei

Kommunen har langsiktige finansielle aktiva ✔
Det er vedtatt rammer for forvaltningen ✔
Det utarbeides egen rapport ✔
Forvaltningen er i henhold til finansreglement ✔

Finansreglement Faktisk forvaltning

Krav Min Maks 30.04.2020 31.12.2019

Største lån i prosent av samlet gjeld 9,9 % 12,1 %

Andel lån med "Faste renter" av "Samlet gjeld" 19,2 % 10,7 %

Andel "Netto gjeld med renterisiko" av "Samlet gjeld" 45,9 % 53,6 %

Faste renter av "Gjeld som belaster kommunekassen" 27,2 % 16,0 %

Rentebinding, faste renter ✔ 5,0 4 år, 5 mnd 3 år, 11 mnd

Gjeld som må refinansieres innen 1 år 18,7 % 18,7 %

Renter og avdrag som andel av frie inntekter 11,3 % 0,0 %

Nytt finansreglement ble vedtatt 23. april 2020.

Tabell 2.3 viser at finansreglementet har definert krav på ett av de syv punktene som er listet opp. Kommunen skal

ha en vektet bindingstid på den samlede gjeldsporteføljen som ligger på mellom 0 og 5 år. Dette er et uttrykk for

vektet gjennomsnittlig løpetid (tid til forfall) på låneporteføljen. Ved å spre tidspunkt på forfall vil

refinansieringsrisikoen reduseres. Tallene som rapporteres under faktisk forvaltning på dette punktet viser

gjennomsnittlig bindingstid på de faste rentene, og ikke på den totale gjeldsporteføljen som kommunen har definert

krav på.

Dagens forvaltning er i henhold til finansreglementet.
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3 Ledig likviditet og andre midler beregnet l dri sformål

3.1 Likviditetsutvikling

3.4 Kommentar

0

100

200

300

400

500

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Anslå likviditetsutvikling 2020 Likviditetsutvikling 2020 Likviditetsutvikling 2019

mill. kr.

3.2 Plassering av ledig likviditet

30.04.2020 31.12.2019 Endring

Hovedbank 150,7 231,0 -80,3

Andre banker 210,9 0 210,9

Rentepapirer 0 0 0

Aksjer 0 0 0

Sum 361,6 231,0 130,6

3.3 Renter på ledig likviditet

5

10

Renteinntekter
i or

Budsje erte
renteinntekter i år

Renteinntekter
l nå

10,7
9,6

1,5

mill. kr

Figur 3.1 viser utviklingen i samlet likviditet for konsernet Molde kommune. Her er det ikke skilt mellom midler som
er de nert som langsik ge nansielle ak va og ledig likviditet og andre midler beregnet for dri sformål. Figuren
viser at samlet likviditet var over 400 mill. i januar, og har økt utover året.

Tabell 3.2 viser ledig likviditet og andre midler beregnet for dri sformål. Det er penger som skal være lgjengelig for
å dekke kommunens betalingsforpliktelser e er hvert som de forfaller innenfor en kort og mellomlang
dshorisont. Disse midlene skal forvaltes med lav nansiell risiko og høy likviditet. Likviditet i andre banker er

kontoene l de tre dligere kommunene. Hovedbank er den nye kontoen l nye Molde kommune.

Figur 3.3 viser renteinntekter som kommunen har få så langt på samlet likviditet på konsernkontoen l den nye
kommunen i DNB . Kommunen får 3 månders Nibor med et påslag på 0,55 % på konsernkontoen. I gjennomsni har
de e gi et rentenivå på 1,68 %. De e er lavere enn budsje på 2,34 %. Renter fra andre banker er ikke med her.
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3.5 Sammensetning av ledig likviditet

Samlet likviditet

Ubrukte lånemidler

Disposisjonsfond

Bundne dri sfond

Bundne investeringsfond

Ubundne investeringsfond

Øvrig likviditet

0 100 200 300
mill. kr

3.6 Kommentar

30.04.2020 31.12.2019 Endring

Ledig likviditet 362 231 131

- Ubrukte lånemidler 113 136 -23

- Disposisjonsfond 0 0 0

- Bundne dri sfond 57 34 23

- Bundne investeringsfond 13 2 11

- Ubundne investeringsfond 0 0 0

= Øvrig likviditet 179 59 120

Denne oversikten viser sammensetningen av ledig likviditet som inngår i kortsik g ak va. Rapporteringsløsningen
klarer ikke per nå å skille ut likviditetslånet på 150 mill. kroner. Det jobbes med en løsning for de e. Det betyr at
150 av 179 mill. kroner i øvrig likviditet er lånte penger.

Ubrukte lånemidler er på 113 mill. kroner. Om lag halvparten er kny et l startlån og resten l låneopptak l
investeringer. Basisorganisasjonen har ikke ubrukte lånemidler kny et l investeringer, men fak sk udekket beløp.
De kommunale foretakene si er derfor på alt av ubrukte lånemidler l investeringer.

Bundne dri sfond og investeringsfond er på 70 mill. kroner. De e er penger som står i bank på kort sikt og som er
bundet l bestemte formål. Øvrig likviditet korrigert for likviditetslån er på 29 mill. kroner. Akkumulert premieavvik
tærer klart mest på likviditeten l kommunen.

Disposisjonsfond og ubundet investeringsfond er ikke med her under ledig likviditet og andre midler beregnet l
dri sformål, siden de e beregnes som langsik ge nansielle ak va i henhold l nansreglementet. Av kommunens
disposisjonsfond skal 50 prosent likevel forvaltes som kortsik g likviditet. Det forutse er at fondene ikke er
disponert l andre formål.
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4 Langsik ge ak va

4.3 Sammensetning

4.4 Kommentar

4.1 Markedsverdi

30.04.20 31.12.19 Endring

Bank 121 107 14

Pengemarkedet 10 13 -2

Obligasjonsmarked 51 54 -3

Aksjer 31 33 -2

Sum 213 206 7

4.2 Avkastning
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Aksjer, utlandet

Aksjer, Norge

Obligasjoner

Hovedbank

4,8% (10 M)

6,7% (14 M)

7,8% (17 M)

24,0% (51 M)

56,6% (121 M)

Molde kommunes langsik ge nansielle ak va er de nert som kommunens midler avsa l disposisjonsfond og
ubundet investeringsfond. Kommunen har ved inngangen av 2020 et disposisjonsfond på 128 mill. kroner. Videre
var det et ubundet investeringsfond på 85 mill. kroner. Samlet gir de e langsik ge nansielle ak va på 213 mill.
kroner.

Per 1. ter al 2020 er 121 mill. kroner av langsik ge nansielle ak va plassert i bank. Resterende beløp på 92 mill.
kroner er forvaltet eksternt av Pareto Asset Managment AS. Disse er fordelt mellom aksjer, obligasjoner og
pengemarkedsplasseringer.

Så langt i år har disse midlene få redusert sin markedsverdi med 6,8 mill. kroner. Ved årets slu skal urealisert
gevinst eller tap på disse midlene regnskapsføres.

Stresstest på de langsik ge ak vaene som forvaltes eksternt, hvor det legges l grunn 1,0 prosent renteøkning og
25,0 prosent verdifall på aksjer, viser en økt ne o nanskostnad på 8 mill. kroner.
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5 Gjeld

5.4 Kommentar

5.1 Samlet gjeld

30.04.20 31.12.19 Endring

Kommunalbanken 1 427 1 415 12

Husbanken 365 329 36

KLP 323 0 323

Obligasjoner 2 290 1 840 450

Ser kater 150 150 0

Andre 0 0 0

Sum 4 555 3 734 821

5.2 Største lån i pst. av samlet gjeld
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5.3 Lånekilder

Ser kat

KLP
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Kommunalbanken
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3,3% (150 M)

7,1% (323 M)

8,0% (365 M)

31,3% (1 427 M)

50,3% (2 290 M)

Hoved nansieringen l Molde kommune er tre bulletlån (lån uten avdrag) i Kommunalbanken og seks
obligasjonslån. Disse utgjør 81,6 prosent av den totale låneporteføljen. I mars ble et lån på 300 mill. kroner
re nansiert, samt at det er foreta ny låneopptak på 150 mill. kroner.

Kommunen har også en rekke mindre startlån i Husbanken. I denne rapporteringen er alle startlånene i Husbanken
slå sammen og de nert som lån med ytende rente. I llegg har Molde eiendom KF lån i Husbanken kny et l
utleieboliger på 142 mill. kroner.

Ser katlånet på 150,0 mill. kroner ble ta opp i desember 2019 for å sikre likviditeten.

Molde kommune har som mål åha en låneportefølje som består av færrest mulig lån. Det vil derfor bli foreta en
re nansiering for å redusere antall lån. Sam dig skal re nansieringsrisikoen ved ordinære låneforfall begrenses.
Anbudskonkurranser gjennomføres av kommunens eksterne gjeldsforvalter, Pareto Asset Management AS.
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5.5 Sammensetning av gjeld

Samlet gjeld

Videreutlån

Ubrukte lånemidler

Ne o gjeld

Lån l vann, avløp og renovasjon

Lån med rentekompensasjon fra staten

Gjeld som belaster kommunekassen

0 1 000 2 000 3 000 4 000
mill. kr

5.6 Kommentar

30.04.2020 31.12.2019 Endring

Samlet gjeld 4 555 3 734 821

- Videreutlån 365 329 36

- Ubrukte lånemidler 113 136 -23

= Ne o gjeld 4 077 3 269 808

- Lån l vann, avløp og renovasjon 689 613 77

- Lån med rentekompensasjon fra staten 177 160 17

= Gjeld som belaster kommunekassen 3 211 2 497 714

Diagrammet viser hvordan gjeldsporteføljen er sammensa . Molde kommune har e er første ter al 2020 en samlet
gjeld på 4,6 mrd. kroner. Av disse kny er 365 mill. kroner seg l videreutlån, som her er de nert som startlån og
Husbanklån kny et l utleieboliger. Denne gjelden blir lbakebetalt i form av renter og avdrag fra lånemo aker,
eller gjennom leieinntekt på utleieboliger. Videre har kommunen 113 mill. kroner i ubrukte lånemidler. Trekker man
ut videreutlån og ubrukte lånemidler, si er kommunen igjen med en ne ogjeld på 4,1 mrd. kroner.

Lån kny et l VAR-formål (selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og slam som her er de nert som investeringer
i Molde vann og avløp KF) utgjør 689 mill. kroner. Rentekostnad på lån kny et l nansiering av selvkostområdet
blir sikret gjennom gebyr fra abonnentene.

Kommunen mo ar også rentekompensasjon på enkelte av investeringene som er gjort i helsebygg, kirker og skole-
og svømmeanlegg. I 2020 mo ar kommunen rentekompensasjon fra staten på lån lsvarende 177 mill. kroner. Gjeld
som belaster kommunekassen blir e er de e på 3,2 mrd. kroner.
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6 Nedbetaling av gjeld

6.1 Løpe d på lån

30.04.2020

31.12.2019
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Kommentar

Molde kommune har en vektet løpe d ( d l
forfall) på 8,6 år på den totale låneporteføljen.
Utviklingen viser en økning i løpe d.

6.2 Lån som må re nansieres innen 1 år
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Kommentar

Figuren viser hvor stort volum av
gjeldsportefølgjen som må re nansieres i løpet av de
neste 12 månedene. Innen de neste seks månedene
må Molde kommune re nansiere lån på 400 mill.
kroner.

6.3 Avdrag på lån
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avdrag

Minimums-
avdrag

166,3
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Kommentar

For 2020 er det budsje ert med et minimumsavdrag
på 166,3 mill. kroner for konsernet. Av de e er 70,7
mill. kroner hos Molde kommune, 68,1 mill. kroner
hos Molde eiendom KF og 27,4 mill. kroner hos
Molde vann og avløp KF. Fak sk minimumsavdrag vil
bli beregnet e er etablering av åpningsbalansen. Det
kan gi ny fordeling av konsernavdraget.
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7 Finansiell risiko

7.1 Nøkkeltall

Renterisiko 30.04.2020 31.12.2019 Endring

Stresstest av "Gjeld som belaster kommunekassen" (1 pst.) 23,4 21,0 2,4

Faste renter av "Lån som belaster kommunekassen" 27,2 % 16,0 % 11,2 p.

Lengde på faste renter (år) 4,4 4,0 0,5

Anslag på årlig rentekostnad 71,8 62,7 9,1

Budsje ert årlig rentekostnad 94,2 63,9 30,3

Likviditetsrisiko

Lån som må re nansieres innen 12 måneder 850 700 150

Løpe d på lån (år) 8,6 4,3 4,2

Gjeld

Ne o gjeld (mill. kroner) 4 077 3 269 808

Ne o gjeld per innbygger (tusen kroner) 128 121 6

7.2 Stresstest (1 pst. renteøkning)
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Kommentar

Stresstesten viser at rentekostnadene kny et l
lånegjelda vil øke med 23,4 mill. kroner dersom
renten går opp med 1,0 prosent.

7.3 Andel faste renter

10 %

20 %

30.04.2020 31.12.2019

27,2 %

16,0 %

Kommentar

Per 1. ter al 2020 har Molde kommune fastrente på
27,2 prosent av gjelden som belaster
kommunekassen. Ny obligasjonslån på 450 mill.
kroner ta opp i mars ble ta opp med femårig
fastrente.
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7.4 Lengde på faste renter

30.04.2020

31.12.2019
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Kommentar

Lengde på faste renter er på 4,4 år. De e kny er seg
l gjennomsni lig varighet på de to

renteby eavtalene kommunen har inngå og lån
med fastrente.

7.5 Årlige rentekostnader
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Kommentar

Rentekostnader per 1. ter al er på 31,8 mill. kroner.
kroner. Renten har gå klart ned e er Covid-19 slo l
for fullt. De e forventes å gi reduserte renteutgi er
resten av året.

7.6 Ne o gjeld per innbygger
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Kommentar

Molde kommune ligger klart over gjennomsni et i
Møre og Romsdal og landet uten Oslo når det gjelder
ne ogjeld per innbygger.
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8 Renter

8.1 Egne rentebe ngelser

8.2 Markedsrenter

8.5 Kommentar

30.04.2020 31.12.2019 Endring

Flytende lån 1,03 % 2,15 % -112 p.

Fastrentelån 1,89 % 0,00 % 189 p.

Renteby eavtaler 2,21 % 2,21 % 0 p.

Gjennomsni lig rente 1,29 % 2,18 % -89 p.

30.04.2020 31.12.2019 Endring

Norges Banks styringsrente 0,25 % 1,50 % -125 p.

3 mnd. Nibor 0,50 % 1,84 % -134 p.

5 års swaprente 0,65 % 2,00 % -135 p.

10 års swaprente 0,87 % 2,07 % -120 p.

8.3 Historisk renteutvikling
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8.4 Den norske rentekurven
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år

Styringsrenten i Norges Bank økte jevnt og tru fra høsten 2018 og gjennom hele 2019. E er de e har
styringsrenten bli redusert og senest sa ned l 0,0 %. Når pandemien slo l for fullt ble styringsrenten sa ned. 3
måneders Nibor har stort se fulgt styringsrenten, men det var et veldig uoversiktlig nansmarked, med stor
usikkerhet rundt kapital lgangen fra midten av mars av. De e førte l store endringer fra dag l dag i en liten
periode. De e her nå roet og stabilisert seg i stor grad.

Swaprenten (fastrente) på både 5 og 10 år er ved utgangen av 1. ter al godt under 1,0 %. Disse har også bli
redusert betydelig siden ny år. Det forventes nå lave renter de neste 10 årene.
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9 Vedlegg

9.1 Eksisterende lån

Nr Lånegiver/lånenr Rentetype Hovedstol Rente Rentebinding Løpetid lån

1 Obligasjoner_NO0010789050 NIBOR 6M 250 000 000 1,035 % 3 mnd, 0 d 4 mnd, 19 d

2 Kommunalbanken_20170465 NIBOR 3M 450 000 000 0,840 % 1 mnd, 15 d 10 mnd, 21 d

3 Obligasjoner_NO0010819659 NIBOR 3M 430 000 000 0,784 % 1 mnd, 15 d 1 år, 10 mnd

4 Obligasjoner_NO0010819667 NIBOR 3M 430 000 000 0,819 % 1 mnd, 15 d 2 år, 4 mnd

5 Husbanken_HUS-14633757-10 Fast 1 449 600 2,493 % 1 år, 9 mnd 31 år, 9 mnd

6 Kommunalbanken_20180362 NIBOR 6M 300 000 000 0,975 % 3 mnd, 0 d 3 år, 4 mnd

7 Kommunalbanken_20180363 NIBOR 6M 365 000 000 0,810 % 3 mnd, 0 d 1 år, 4 mnd

8 Obligasjoner_NO0010847171 NIBOR 3M 450 000 000 0,905 % 1 mnd, 15 d 3 år, 10 mnd

9 Obligasjoner_NO0010863897 NIBOR 3M 280 000 000 0,801 % 1 mnd, 15 d 4 år, 4 mnd

10 Sertifikater_20190704 Fast 150 000 000 2,028 % 4 mnd, 19 d 4 mnd, 19 d

11 Kommunalbanken_20090392 p.t. 33 331 219 1,940 % 14 d 29 år, 1 mnd

12 Kommunalbanken_20150459 p.t. 28 539 520 1,090 % 14 d 29 år, 5 mnd

13 Kommunalbanken_20150744 p.t. 29 427 400 1,882 % 14 d 21 år, 8 mnd

14 Kommunalbanken_20180442 Fast 18 287 500 1,940 % 5 mnd, 19 d 38 år, 5 mnd

15 KLP_8317.56.43136 Fast 61 225 000 2,161 % 4 mnd, 23 d 38 år, 5 mnd

16 KLP_8317.55.27888 p.t. 25 312 500 1,900 % 14 d 37 år, 6 mnd

17 KLP_8317.54.71025 p.t. 44 676 466 1,900 % 14 d 30 år, 6 mnd

18 KLP_8317.53.40109 p.t. 27 781 419 1,900 % 14 d 29 år, 8 mnd

19 KLP_8317.55.88658 Fast 118 349 580 1,870 % 6 mnd, 17 d 28 år, 6 mnd

20 KLP_8317.52.25857 p.t. 19 687 500 1,900 % 14 d 31 år, 4 mnd

21 KLP_8317.50.32285 p.t. 3 016 233 1,900 % 14 d 14 år, 9 mnd

22 Kommunalbanken_20090085 NIBOR 3M 64 334 880 1,100 % 1 mnd, 15 d 28 år, 9 mnd

23 KLP_8317.51.65250 p.t. 9 906 779 1,900 % 14 d 28 år, 6 mnd

24 Kommunalbanken_20090408 p.t. 32 760 188 1,229 % 14 d 25 år, 4 mnd

25 Kommunalbanken_20100053 p.t. 12 491 017 2,208 % 14 d 30 år

26 Kommunalbanken_20150268 p.t. 18 463 550 1,984 % 14 d 32 år, 1 mnd

27 Kommunalbanken_20150269 p.t. 6 350 700 1,884 % 14 d 32 år, 1 mnd

28 Kommunalbanken_20150596 p.t. 10 608 720 2,096 % 14 d 30 år, 1 mnd

29 Kommunalbanken_20190054 NIBOR 3M 18 165 720 1,100 % 1 mnd, 15 d 33 år, 9 mnd

30 Kommunalbanken_20190459 p.t. 39 500 000 1,077 % 14 d 39 år, 5 mnd

31 KLP_8317.55.74312 p.t. 13 208 568 2,350 % 14 d 33 år, 4 mnd

32 Husbanken_HUS-11539054-1 p.t. 31 696 581 0,780 % 14 d 24 år, 5 mnd

33 Husbanken_Startlån p.t. 222 967 376 1,200 % 14 d 29 år, 2 mnd

34 Husbanken_HUS-14634108-10 Fast 2 960 240 2,480 % 12 år, 3 mnd 22 år, 3 mnd

35 Husbanken_HUS-14634109-10 Fast 4 034 995 2,480 % 12 år, 3 mnd 22 år, 3 mnd

36 Husbanken_HUS-14634111-10 Fast 5 148 745 2,480 % 12 år, 3 mnd 22 år, 3 mnd

37 Husbanken_HUS-14634110-10 Fast 5 197 500 2,480 % 2 år, 3 mnd 22 år, 3 mnd
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Nr Lånegiver/lånenr Rentetype Hovedstol Rente Rentebinding Løpetid lån

38 Husbanken_HUS-14631757-10 Fast 3 900 000 2,380 % 12 år, 4 mnd 32 år, 3 mnd

39 Husbanken_HUS-14634048-10 Fast 1 274 990 2,480 % 12 år, 3 mnd 22 år, 3 mnd

40 Husbanken_HUS-11533444-1 p.t. 43 706 566 1,976 % 14 d 28 år

41 Husbanken_HUS-11542171-1 p.t. 40 024 543 1,910 % 14 d 26 år, 11 mnd

42 Husbanken_HUS-14624328-30 p.t. 2 289 353 1,650 % 14 d 24 år, 8 mnd

43 Obligasjoner_NO0010877178 Fast 450 000 000 1,820 % 4 år, 10 mnd 4 år, 10 mnd

4 555 074 948 1,162 % 8 mnd, 7 d 8 år, 7 mnd
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9.2 Rentebytteavtaler

Nr Kontraktsnummer Hovedstol Fastrente Start dato Gjenstående løpetid

1 2016102606283 200 000 000 1,60 % 28.10.2016 6 år, 4 mnd

2 2014011714210 200 000 000 2,82 % 21.01.2014 10 mnd, 21 d

400 000 000 2,21 % 3 år, 7 mnd
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9.3 Om finansrapporten

Finansrapporten er utformet etter § 7 i Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning og gir

en beskrivelse av følgende forhold:

• Kommunens finansielle risiko

• Hvordan aktiva og passiva er sammensatt

• Markedsverdi for aktiva, både samlet og for hver gruppe av aktiva

• Verdi for passiva og verdi av lån som forfaller og må refinansieres innen 12 måneder

• Vesentlige markedsendringer

• Endringer i kommunens finansielle risiko

• Aktuelle markedsrenter og kommunens egne rentebetingelser

• Avvik mellom kravene i finansreglementet og den faktiske forvaltningen

9.4 Ordliste

Begrep Definisjon

Anslag på årlig

rentekostnad

Er et oppdatert anslag på kommunens rentekostnad for samlet gjeld. Estimatet består

av påløpte rentekostnader frem til rapporteringstidspunktet og estimerte

rentekostnad for gjenstående måneder av året for samlet gjeld.

Avdrag på lån Kommuneloven stiller krav til avdragsnivå på investeringer. Rapporten viser

kommunens budsjetterte avdrag inneværende år og kommunens lovpålagte

minimumsavdrag.

Avkastning, langsiktig

aktiva

Er et oppdatert anslag på kommunens avkastning på langsiktig aktiva. Avkastningen

er summen av renteinntekter, verdistigning på aksjer og utbytte. Kommunens

langsiktige aktiva skal være definert i finansreglement. Se også renter på ledig

likviditet.

Avkastning til nå Avkastning på kommunens langsiktige aktiva på rapporteringstidspunktet. Se

avkastning, langsiktig aktiva.

Budsjettert avkastning Er budsjettert avkastning på kommunens langsiktige aktiva. Budsjetterte avkastning i

år er det som er lagt til grunn i årets budsjett. Se avkastning langsiktig aktiva.

Budsjetterte

renteinntekter i år

Er budsjetterte renteinntekter på kommunens kortsiktig aktiva. Dvs. renteinntekter på

aktiva som ikke er vedtatt som langsiktig aktiva.

Bundne driftsfond Avsetninger som kommunestyret ikke kan disponere fritt. Midler på bundne

driftsfond er som regel ubrukte tilskudd til bestemte formål.

Bundne investeringsfond Avsetninger som kommunestyret ikke kan disponere fritt. Midler på bundne

investeringsfond er knyttet bestemte fremtidig investering som ikke kan

omdisponeres til andre formål.

Disposisjonsfond Avsetninger som kommunestyret kan disponere fritt. Midler på disposisjonsfond

stammer fra tidligere års overskudd og er ment som en buffer mot uforutsette

kostnader eller inntektssvikt. Midler som er vedtatt forvaltet som langsiktig aktiva er

ikke en del av kommunens ledige likviditet.

Egne rentebetingelser Rentebetingelser på kommunens gjeld vektet ut fra lånets størrelse

Flytende lån - Viser gjennomsnittlig rente p.a. på lån med flytende rente

Fastrentelån - Viser gjennomsnittlig rente p.a. på lån med fast rente

Rentebytteavtaler - Viser gjennomsnittlig rente p.a. på rentebytteavtaler

Gjennomsnittsrente - Viser kommunens gjennomsnittlige rente p.a. som et veid gjennomsnitt av flytende

lån, fastrentelån og rentebytteavtaler
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Begrep Definisjon

Fast rente Gjelder rente med bindingstid.

Beregningen tar utgangspunkt i rente på lån med rentebinding over 1 år og alle

avtaler om rentesikring (uavhengig av gjenstående bindingstid). Lån med rentebinding

under 1 år er definert som flytende rente. Se Flytende rente

Flytende rente Renter på alle lån uten rentebinding eller lån med rentebinding der gjenstående

løpetid er under ett år. Alle lån med p.t. betingelser og nibor-lån er definert som

flytende rente. Ingen rentebytteavtaler er definert som flytende rente.

Frie inntekter Frie inntekter er midler kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten andre

føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. De frie inntektene består av

skatteinntekter og rammetilskudd og utgjør om vel 75 pst. av kommunens samlede

inntekter (inkl. momskompensasjon).

Gjeld som belaster

kommunekassen

Er Samlet gjeld med fradrag for ubrukte låne og lån hvor renten finansieres av andre

kilder enn kommunekassen.

Gjennomsnittlig rente Gjennomsnittlig rente er beregnet som et veid gjennomsnitt av rentesatser på lån og

rentesatser på finansielle instrumenter.

Gjenstående løpetid Den tiden som står igjen før lånet skal være innfridd eller nedbetalt i henhold til

låneavtalen.

Husbanken Eid av den norske stat og tilbyr lån til kommuner og fylkeskommuner. Formålet er

boligpolitisk. Kommunens lån i Husbanken er ofte knyttet til videre utlån av Startlån til

førstegangsetablerere.

KLP Norges største pensjonsselskap. Eid av kommuner, helseforetak og andre med

offentlig tjenestepensjon i selskapet. Tilbyr lån til offentlig eid virksomhet og andre

som utfører offentlige tjenester.

Kommunalbanken Eid av den norske stat og tilbyr lån til kommuner og fylkeskommuner. Formålet er å

sikre kommunesektoren stabil og rimelig finansiering.

Kredittmargin Rentepåslag långiver har på markedsrentene.

Langsiktig aktiva Kommunens langsiktige finansielle aktiva skal være angitt i kommunens

finansreglement.

Ledig likviditet All aktiva som kommunestyret ikke har definert som langsiktig aktiva

Lengde på faste renter Gjennomsnittlig rentebinding på lån med faste renter og rentesikringsavtaler og sier

noe om forutsigbarheten på kommunens faste renter. Rentebindingsperioden for hver

enkelt avtale vektes i forhold til summen av alle fastrenteavtalene.

Likviditetsutvikling Viser faktisk likviditetsutvikling og beste anslag på likviditet gjennom året.

Løpetid på lån Angir nedbetalingstid på samlet gjeld. Nedbetalingstid er normalt i samsvar med

investeringens levetid. I senere år er det blitt mer vanlig med kortere løpetid. Lånet

må da refinansieres før investeringen er nedbetalt. Refinansieringsrisiko gjør at

Kommunen derfor skal rapportere alle lån som må refinansieres innen de kommende

12 måneder.

Lån med rentedekning Lån hvor rentekostnader er eksternfinansiert:

a) alle lån med rentekompensasjon fra staten

b) alle startlån og andre lån kommunen har lånt ut videre

c) alle lån knyttet til vann, avløp og renovasjon (VARF-området)

Lån med

rentekompensasjon fra

staten

For å stimulere til rehabilitering og nybygg av skoler og svømmeanlegg, samt sikring

og bevaring av kirkebygg mv. yter staten rentekompensasjon for påløpte kostnader til

prosjektet. Ordningen med rentekompensasjon til skoler og svømmehaller ble

avsluttet i 2016 og utfases over en 8 års periode.
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Lån som belaster

kommunekassen

Samlede lån fratrukket videre utlån, ubrukte lånemidler og lån finansiert gjennom

kommunale avgifter (vann, avløp og renovasjon mv).

Lån som må refinansieres

innen 12 måneder

Lån som forfaller og som må refinansieres innen 12 måneder. Er ofte avdragsfrie lån

som inngår i en portefølje av lån med ulike løpetider.

Lån til vann, avløp og

renovasjon

Lån til investeringer som finansieres over de kommunale avgiftene basert på

selvkostprinsippet. Rentekostnader dekkes av brukerbetaling fra innbyggerne

Markedsrente Generelt uttrykk for rentenivået med ulike løpetider i markedet.

Norges Banks

styringsrente

Fastsettes av Norges Bank og er renten som banker får på innskudd i Norges Bank

over natten

3 mnd. Nibor Norwegian Interbank Offered Rate. Renten norske banker betaler for å låne seg

imellom.

5 års swaprente Enkelt forklart er det prisen på en 5 års faste rente eksklusiv kreditmargin

10 års swaprente Enkelt forklart er det prisen på en 10 års faste rente eksklusiv kreditmargin

Markedsverdi Beløpet markedet er villig til å betale for et verdipapir

Minimumsavdrag Kommuneloven stiller krav til laveste avdragsnivå på lån. Summen av alle lovpålagte

avdrag utgjør kommunens årlige minimumsavdrag. Budsjettert avdrag må minst være

på nivå med kommunens minimumsavdrag.

Netto gjeld Kommunens samlede innlån fratrukket videre utlån og ubrukte lånemidler.

Netto gjeld pr. innbygger Netto gjeld delt på antall innbyggere i kommunen.

Obligasjoner, aktiva Plassering i et rentebærende verdipapir med løpetid over 1 år og avtalt årlig rente.

Dette kan være enkeltstående obligasjoner eller plassering i et obligasjonsfond.

Obligasjoner, gjeld Et lån kommunen tar opp ved å legge ut et rentebærende gjeldsbrev som noteres på

Oslo børs. Obligasjoner er vanligvis et lån med fast rente som har løpetid på minst ett

år.

Pengemarked, aktiva Plassering i et rentebærende verdipapir med løpetid under 1 år. Dette kan være

enkeltstående sertifikater eller plassering i et pengemarkedsfond.

Rentebinding Avtalt bindingstid på renten.

Rentebytteavtaler Avtale om fast rente uten at det er knyttet et lån til avtalen. Er et alternativ til lån med

faste renter og er vanlig å knytte opp til lån med flytende rente. Rentebytteavtaler er

et fleksibelt verktøy for å sikre at kommunens andel med faste renter er i tråd med

kommunens finansreglement.

Samlet gjeld Kommunens totale innlån, eksklusive eventuelle pensjonsforpliktelser.

Samlet likviditet Den likviditeten som kommunen har til disposisjon

Sertifikater, gjeld Lån som kommunen kan ta opp ved å legge ut et rentebærende gjeldsbrev notert på

Oslo børs. Sertifikater er et kortsiktig avdragsfritt lån som har en løpetid fra 3

måneder til 12 måneder.

Stresstest (1 pst) Viser økonomiske konsekvenser ved en økning i rentenivået.

Stresstest av «Netto gjeld

med renterisiko» (1 pst.)

Testen viser økning i netto rentekostnader hvis renten øker med 1 % p.a.

Testen tar utgangspunkt i kommunens samlede gjeld fratrukket «lån med

rentedekning», «kommunens ledig likviditet (penger på konto, men ikke langsiktig

aktiva)» og «lån med faste renter».

Stresstest av «Gjeld som

belaster

kommunekassen»

Testen viser økning av rentekostnad som belaster kommunekassen dersom renten

øker med 1 % p.a. Testen tar utgangspunkt i gjeld som belaster kommunekassen

korrigert for lån med faste renter.

Ubrukte lånemidler Midler som står på bankkonto i påvente av en investering / forbruk.
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Ubundne investeringsfond Er avsetninger som kommunestyret kan disponere til investeringsformål. Midler på

ubundne investeringsfond kan ikke disponeres til drift.

VARFS-formål Lån til investeringer som finansieres over de kommunale avgiftene basert på

selvkostprinsippet (vann, avløp, renovasjon, feiing og slam).

Vektet Betyr at en tar hensyn til størrelsen på lånet (store lån teller mer enn små lån).

Vektet løpetid på lån Uttrykk for gjennomsnittlig nedbetalingstid på låneporteføljen. Benevnes også som

durasjon. Se definisjon Vektet.

Vektet rentebinding Uttrykk for gjennomsnittlig bindingstid på renten og renteinstrumenter

(rentebytteavtaler). Benevnes også som durasjon på rentebindingen. Se definisjon

Vektet.

Videre utlån Lån som kommunen har tatt opp for videre utlån til personer og virksomheter utenfor

kommunen. Gjelder bl.a. startlån og lån til kommunale selskaper.

Øvrig likviditet Gir et bilde av kommunens likviditet fratrukket fondsavsetninger og ubrukte

lånemidler.

Dersom Øvrig likviditet er negativ finansieres løpende betalingsforpliktelser av

fondsavsetninger, ubrukte lånemidler, kassekreditt eller lån fra kommunens

langsiktige aktiva.

9.5 Disclaimer

Kommuneportalen.no er eid av SpareBank 1 SMN og Finansrapporten er utarbeidet på bakgrunn av innrapporterte tall

fra kommunen. SpareBank 1 SMN gir derfor ingen garantier for at innholdet i rapporten er riktig.

Det tas forbehold om at Finansrapporten kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller feil. SpareBank 1 SMN fraskriver

seg ethvert ansvar for ev. handlinger kommunen måtte foreta seg på bakgrunn av informasjon i finansrapporten.
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MOLDE EIENDOM KF. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2020 

 

Sekretariatets innstilling 

 

1. Kontrollutvalget tar økonomirapport for 1. tertial 2020 til orientering. 

2. Kontrollutvalget ønsker også for fremtiden å få fremlagt tertialrapport for Molde 

Eiendom KF.  

 

Saksopplysninger 

 

Kommuneloven kapittel 9 Kommunale og fylkeskommunale foretak regulerer de 

kommunale foretakene som Molde Eiendom KF. 

 

§ 9-15. Budsjettstyring 

Daglig leder skal minst to ganger i året rapportere til foretakets styre om utviklingen i 

inntekter og utgifter, sammenholdt med foretakets årsbudsjett. Hvis utviklingen tilsier 

vesentlige avvik fra årsbudsjettet, skal daglig leder foreslå endringer i dette. Styret skal endre 

årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle kravene om realisme og balanse etter § 14-4. 

Styret skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret eller 

fylkestinget som viser utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med kommunestyrets 

eller fylkestingets vedtatte rammer for foretaket. 

 

Kontrollutvalget i Molde kommune fattet i møte 20.6.2016, sak 20/16, følgende vedtak: 

«Kontrollutvalget ønsker for fremtiden også å få fremlagt tertialrapport for Molde Eiendom 

KF og Moldebadet KF».  

 

Kontrollutvalget i nye Molde kommune har ikke fattet et slikt vedtak. For at kontrollutvalget 

skal være orientert om den økonomiske utviklingen gjennom året også i et foretak som er så 

viktig for kommunes tjenesteproduksjon, så vurderer sekretariatet at det er nødvendig at 

utvalget også er orientert om tertialrapportene til Molde Eiendom KF. Dette av hensyn til den 

oppgaven kontrollutvalget har med å komme med uttalelse til årsregnskap og årsberetning for 

foretaket.   

 

Vedlagt saken følgjer:  

• Økonomirapport for Molde Eiendom KF 1. tertial - saksframlegg til styre, 

formannskap og kommunestyre m/vedlegg.  

 

VURDERING 

 



Mindreforbruk pr. 1. tertial er på 3,1 mill. kroner. Det fremgår av rapporten at flere av 

avvikene skyldes periodisering. Årsprognose viser et merforbruk på 2,59 mill. kroner, men 

det presiseres at det ennå er stor utsikkerhet knyttet til dette.   

Også Molde Eiendom KF er påvirket av Korona-situasjonen; spesielt innen renhold, men også 

knyttet til rentenedgang.  

 

Avdelingen Eiendomsutvikling i Molde Eiendom KF har ansvar for investeringsprosjekt som 

bestilles av Molde kommune. Det vises i tertialrapporten til at det i forbindelse med 

investeringsbudsjettprosessen ble valgt å utsette gjennomføringen av noen vedtatte 

investeringer, blant annet for å redusere noe låneopptak tidlig i økonomiplanperioden. Dette 

har betydning for Molde Eiendom KF. Det nevnes i den forbindelse to prosjekt Lillekollen 

barnehage og Lubbenes kunstgressbane.  

 

Det rapporteres forholdsvis bra på investeringsprosjekt, bl.a. når det gjelder årsaker til avvik i 

tidsramme eller budsjettramme, men de fleste prosjektene mangler vedtatt 

ferdigstillingstidspunkt. Det er derfor litt vanskelig for leseren å holde oversikten.   

Men med en bestiller utfører modell, der Molde kommune bestiller og Molde Eiendom KF 

som utfører, så er Molde Eiendom KF avhengig av bestillinger fra Molde kommune for å 

kunne si noe om fremdriften. Det fremgår av rapporten at Molde Eiendom KF avventer 

bestilling fra basisorganisasjonen for flere prosjekt.  

Det fremgår også av rapporten at det skal foretas flere endringer av budsjettet i forbindelse 

med revidert investeringsbudsjett.  

 

 

 

 

Jane Anita Aspen  

daglig leder 
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Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 33/20 Kontrollutvalget 8.6.2020 

MOLDE VANN OG AVLØP KF. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2020 

Sekretariatets innstilling 

1. Kontrollutvalget tar økonomirapport for 1. tertial 2020 til orientering.

2. Kontrollutvalget ønsker også for fremtiden å få fremlagt tertialrapport for Molde

Vann og Avløp KF.

Saksopplysninger 

Kommuneloven kapittel 9 Kommunale og fylkeskommunale foretak regulerer de 

kommunale foretakene som Molde Eiendom KF. 

§ 9-15. Budsjettstyring

Daglig leder skal minst to ganger i året rapportere til foretakets styre om utviklingen i 

inntekter og utgifter, sammenholdt med foretakets årsbudsjett. Hvis utviklingen tilsier 

vesentlige avvik fra årsbudsjettet, skal daglig leder foreslå endringer i dette. Styret skal endre 

årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle kravene om realisme og balanse etter § 14-4. 

Styret skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret eller 

fylkestinget som viser utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med kommunestyrets 

eller fylkestingets vedtatte rammer for foretaket. 

Utvalget fattet i møte 13.6.2018, sak 28/18, følgende konklusjon: Kontrollutvalget ønsker for 

fremtiden også å få fremlagt tertialrapport for Molde Vann og Avløp KF. 

Kontrollutvalget i nye Molde kommune har ikke fattet et slikt vedtak. For at kontrollutvalget 

skal være orientert om den økonomiske utviklingen gjennom året også i et foretak som er så 

viktig for kommunes tjenesteproduksjon, så vurderer sekretariatet at det er nødvendig at 

utvalget også er orientert om tertialrapportene til Molde Vann og Avløp KF. Dette av hensyn 

til den oppgaven kontrollutvalget har med å komme med uttalelse til årsregnskap og 

årsberetning for foretaket.   

Vedlagt saken følgjer: 

• Tertialrapport 1. tertial 2020 – Molde Vann og Avløp KF, saksframlegg til styre,

formannskap og kommunestyre m/vedlegg.

VURDERING 

Siden Molde Vann og Avløp KFs økonomi er under selvkostområdet, så skiller denne 

rapporten seg noe fra de andre tertialrapportene kontrollutvalget får fremlagt.   



Sekretariatet vil derfor innledningsvis gi litt informasjon om selvkost. 

Selvkost er den totale kostnadsøkningen en kommune eller et selskap har ved å produsere en 

bestem vare eller tjeneste. En generasjon brukere skal ikke subsidiere eller bli subsidiert av 

neste generasjon. Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som 

drar nytte av tjenesten (generasjonsprinsippet). Hvordan anskaffelsene er finansiert, skal ikke 

påvirke selvkost. Kommunen eller selskapet skal kunne få tilbake de utlegg den opprinnelig 

hadde ved anskaffelsen, samt kompensert for den kapital som har blitt bundet opp ved 

anskaffelsen.  

Kommunen kan utarbeide en budsjettkalkyle (forkalkyle) og foreta en etterkalkulasjon 

(etterkalkyle) av de reelle kostnadene innenfor de aktuelle tjenesteområdene. Dette gjøres for 

å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost.  

Hvert selvkostområde skal ha sitt eget selvkostfond. Selvkostresultatet, dvs. differansen 

mellom alle inntekter og kostnader i etterkalkylen, avsettes til et selvkostfond (ved 

overskudd) eller motregnes mot et selvkostfond (ved underskudd) dersom gebyrområdet 

gjennom lov eller kommunestyrevedtak skal ha full kostnadsdekning. Tilsvarende gjelder for 

det over- eller underskytende i de tilfeller der kommunestyret har vedtatt at bare en bestemt 

andel av selvkost skal dekkes av gebyrer.  

Et positivt selvkostresultat (overskudd) tilbakeføres som hovedregel til brukerne av 

selvkosttjenesten inne fem år. Tilsvarende dekkes et underskudd som hovedregel inn senest 

innen fem år. Jf. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. 

Kommunal og moderniseringsdepartementet 2014.   

Økonomirapport 1. tertial 2020 

Det fremkommer i rapporten at det er noe avvik som skyldes regnskapsmessige endringer 

knyttet til endringer i Kostraveilederen. Det vises i rapporten også til at 

kommunesammenslåingen har før til noen utfordringer i budsjetteringen knyttet til grunnlag 

for gebyrfastsetting og lønnsbelastning på selvkostområdene.  

Sammenstilling av gebyrer i Molde mot snitt i fylket, bykommunene og Hustadvika, viser at 

gebyrene i Molde er lave. Det vises til at vanngebyret i Molde i 2020 er lavest i fylket.  

Det er for hvert av selvkostområdene lagt inn kommentarer knytet til inntekter og utgifter. Det 

vises her til vedleggene til tertialrapporten.  

Tertialrapporten anslår en prognose for mindreforbruk på investeringsområdet. Vedlagt 

tertialrapporten ligger en skjematisk prosjektrapportering og en beskrivelse av prosjektene i 

tekst. Oversiktene er informativ og inneholder også en kolonne som viser forventet 

anleggsslutt. Kontrollutvalget kan særlig merke seg prosjekt 76045 sammenkobling Midsund 

og Rakvåg vannverk, da dette har betydning for sak på kontrollutvalgets oppfølgingsliste. Det 

fremgår av tertialrapporten at prosjektering og regulering pågår. Kommer ut på anbud i 

sommer og oppstart i høst. Planlagt ferdig anlegg juni 2021.  

Vedlagt tertialrapporten ligger også et måldokument som gir god innsikt i kvalitetsarbeidet i 

Molde Vann og Avløp KF.  

Jane Anita Aspen 

daglig leder 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/komm/retningslinjer_selvkost_betalingstjenester.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/komm/retningslinjer_selvkost_betalingstjenester.pdf
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Saksframlegg 

 

Tertialrapport 1. tertial 2020 - Molde Vann og Avløp KF 

 

Innstilling: 

Tertialrapport per 1. tertial 2020 for Molde Vann og Avløp KF tas til orientering. 
 

Saksopplysninger 

I tillegg til å sørge for en god vannforsyning og en miljømessig riktig avløpshåndtering, skal Molde Vann 
og Avløp KF også tilse at virksomheten drives etter forretningsmessige prinsipper og levere tjenester til 
konkurransedyktige vilkår. Budsjett og regnskap er styrets og kommunestyrets hovedverktøy for å følge 
opp denne oppgaven. Styret har i tillegg til de årlige regnskapstallene bedt om tertialvis rapportering av 
vedtatt tiltaksplan for Molde Vann og Avløp KF. 
 
Økonomirapporten er basert på vedtatt budsjett for 2020, og regnskap per 30. april 2020.  
 
Endringer i regnskapsregelverk: 
Det er avvik på noen av postene som styret vedtok for 2020 og det som ligger i budsjettet i dag. Dette 
skyldes regnskapsmessige endringer i forhold til endringer i kostraveilederen. Kommuner er pålagt å 
følge kostraveilederen. 
 
Bakgrunnen for endringene var at tidligere hadde vi en funksjon/tjeneste som ble kalt 1900, og denne 
har vi ikke mulighet til å bruke lenger. Frem til 2020 ble alle lønnsutgiftene i foretaket lagt på 1900-
området for så å bli belastet på riktig sted i regnskapet.  
Med bakgrunn i regelendringen må vi derfor bruke den korrekte funksjonen knyttet til vann/avløp. 
 
Eksempel er at utgifter som skulle bli fakturert til Molde kommune/investeringsprosjekt ble ført på 
funksjon 1900 og inntektsført funksjon 1900. Dette ble da inntekter/utgifter som ikke ble synlige på 
selvkostområdene siden disse var interne overføringer. Nå må inntekter og utgifter synliggjøres på riktig 
funksjon f.eks. vann (3450). Tidligere ble utgifter/inntekter redusert på funksjon 3450 for så å bli synlig 
på funksjon 1900. Fra 2020 blir inntektene og utgiftene synlige på funksjon 3450.  
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Det betyr at hvis en summerer inntektene/utgiftene som ble budsjettert i høst og sammenligner disse 
med inntektene/utgiftene som ligger inne i regnskapet nå, så har disse økt tilsvarende på inntekt- og 
utgiftsposter. Totalt utgjør dette 13 604 000 for Molde VA, halvparten på vann og halvparten på avløp. 
 
Økonomi drift 

Regnskapsrapportene for selvkostområdene er vist i vedlegg 1. Det er også lagt inn et kommentarfelt 
med en vurdering av økonomien i selvkostområdene. 
 
VA-virksomhetene i Midsund-, Nesset- og Molde kommune ble sammenslått 01.01.2020. Ved 
utarbeidelse av budsjettet for 2020 tok en utgangspunkt i tilgjengelig kunnskap ved 
beslutningstidspunktet. Mange av forutsetningene har slått til, men det er også noen forutsetninger 
som har vist seg å være noe annerledes. Dette gjelder bl a: 

• Gebyrunderlaget for budsjett. 
o Kommunene hadde ulike løsninger for gebyrfastsetting. Det ble besluttet å benytte et 

system med basis i bruksareal til boliger/bygg. Mange boliger manglet bruksareal. 
Grunnlaget ble forbedret frem mot 1. fakturering. Det jobbes fortløpende fremover med 
å oppdatere grunnlaget ytterligere. Dette gjøres i samarbeid med byggesak/geodata.   

• Lønnsbelastning på selvkostområdene.  
o Det er i Molde Vann og Avløp KF etablert system for tidsregistrering. De ansatte 

registrerer tiden sin på de ulike områdene/aktivitetene som foretaket har ansvar for. 
Belastningene på kostnadsbærerne tar utgangspunkt i de ansattes registreringer. Ved 
fastsetting av budsjett for 2020 ble det tatt utgangspunkt i registreringene fra Molde for 
2019, korrigert med anslag om aktivitetsendring. Det arbeides med å få på plass et 
system der lønnskostnadene med basis i registreringene automatisk overføres til riktig 
belastnings-sted. Dette systemet er ikke på plass enda. Administrasjonen har i 
forbindelse med tertialrapporteringen gjennomført manuelle beregninger av 
belastnings-kostnadene.  

o Etter at styret vedtok budsjettet ble det klart at fordelingsmetodikken (1900-områdene) 
som kommunen tidligere benyttet ikke lenger var tillatt å bruke. I og med at kostnadene 
likevel skulle omposteres så ble utfordringen løst i januar ved at de ansatte ble fordelt 
ut skjønnsmessig på kostnadsbærerne. Som en konsekvens av regel-endringen, og at en 
ikke har fått på plass omposteringsløsningen, så viser regnskapet lønnen som er fordelt 
etter den skjønnsmessige fordelingen i januar. 

 
Gebyrinntekter: 
Anslaget på gebyr-grunnlag innenfor vann og renovasjonsområdet stemte godt.  
Anslagene innenfor avløpsområdet og slamområdet viste seg å være for høye.  
 
Lønn: 
I rapporteringen er det anslått at de samlede lønnskostnadene for foretaket forventes å være ihht 
budsjett.  
 
I budsjett ble det gjort anslag på ressursbruk på de ulike selvkostområdene og mot 
investering/tjenestesalg. Timeføringer til nå viser en større aktivitet på vannområdet enn budsjettert og 
en mindre aktivitet mot avløpsområdet enn budsjettert.  
Belastningen mot investeringsbudsjettet, ser ut fra føringene til nå, ut til å bli noe lavere enn budsjett. 
Dette fører i neste runde til noe større belastninger mot kostnadsbærerne enn forutsatt. 
 
Kjøp av varer og tjenester: 
Prognosen innenfor områdene er i hovedsak at en forventer at utgiftene vil holde seg innenfor 
gjeldende ramme.  
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Finans: 
Regnskapet for 2019 viser at en del innkjøp og prosjekt som var planlagt gjennomført i 2019 er skjøvet 
på til 2020. Anslaget for avdrag/avskrivninger antas derfor å ende ut noe lavere enn budsjett. 
 
I budsjettet ble det lagt til grunn en rente på 2,0%. Corona-situasjonen har ført til at rentesituasjonen 
har endret seg betydelig. Den norske stats kommunalbank sitt anslag på snittrente (kalkylerente) for 
2020 er på 1,34 %.  Prognosen viser betydelig reduserte rentekostnader i 2020. 
 
Økonomi investering 

 
Økonomirapport for investeringsprosjektene i foretaket er vist i vedlegg 2.  
 
Grovt sett viser prognosen mindre-forbruk sett mot budsjettet.  
 
Måloppnåelse 
Målplanen til Molde Vann og Avløp KF, vedtatt som en del av budsjettet for 2020, er vist i  
vedlegg 3. I denne har vi satt opp en evaluering av aktuelle poster pr 1. tertial.  
 
Sammenstilling av gebyrer i Molde mot nabokommuner 
Tabellen nedenfor viser en sammenstilling av gebyrene for en ”kostrabolig” på 120 m2 opp mot 
nabokommunene for 2020 (eks. mva): 

Kommune Molde Ålesund Kristiansund Hustadvika Fylke (snitt) 

Vanngebyr Kr 2 020 Kr 3 933 Kr 2 213 Kr 2 649 Kr 3 754 

Avløpsgebyr Kr 2 419 Kr 4 708 Kr 4 198 Kr 3 080 Kr 3 550 

SUM Kr 4 439 Kr 8 630 Kr 6 411 Kr 5 729 Kr 7 704 
 

Tallene viser at vi har lave vann- og avløpsgebyr i Molde i forhold til nabokommuner og fylke. I Møre og 
Romsdal varierer de samlede VA-gebyrene fra kr 4 439,- til kr 11 356,-, med et snitt på kr 7 704,-. Molde 
har i 2020 de laveste VA-gebyrene i fylket, og ligger på 21. plass i landet. 

 

Vedlegg 

Økonomirapport drift 1. tertial 2020 
Økonomirapport investering 1. tertial 2020 
Evaluering av måldokument 1. tertial 2020 

 



Vann tall i hele 1000

Regnskap
Periode- 
budsjett Avvik Årsbudsjett  Årsprognose 

Inntekter
Gebyrinntekter -12 477 -12 925 -448 -51 550 -450 
Andre inntekter - -297 -297 -890 - 
Arbeid med investeringsprosjekt - -1 940 -1 940 -5 819 - 
Salg til Molde kommune -253 -699 -446 -2 096 - 
Sum driftsinntekter -12 730 -15 860 -3 130 -60 355 -450 

Utgifter
Lønn 8 279 7 756 -522 21 824                -2 950 
Kjøp av varer og tjenester 3 982 5 340 1 358 16 021                - 
Kjøp av adm. tjenester fra Molde kommune 1 2 826 2 824 2 843 - 
Indirekte kostnader - 254 254 761 - 
Driftsfinansiert ledningsfornying - - - - - 
Sum driftsutgifter 12 262                16 176                3 914 41 449                -2 950 

Finans
Renteinntekter - -25 -25 -75 - 
Avdrag - 3 983 3 983 11 950                300 
Renteutgifter 0 2 600                  2 600 7 800 5 200 
Sum renter og avdrag 0 6 558 6 558 19 675                5 500 

Fond
Avsetning til bundne selvkostfond - - - - - 
Bruk av bundne selvkostfond - - - -769 - 
Sum renter og avdrag - - - -769 - 

Totalsum -468 6 874 7 342 0 2 100

30. april 2020

Inntektssiden:
Fakturering første tertial viser inntektssvikt i forhold til budsjettanslaget. Årsaken er usikkerhet på underlaget ved fastsetting av 
budsjett. 

Utgiftssiden:
De samlede lønnsutgiftene i foretaket er ihht budsjett. De ansatte i foretaket registrerer timer på aktivitetene de jobber på. Til nå i år 
viser timeregistreringene en aktivitetsdreining i forhold til budsjettet der det er registrert mer timer på vann-området og mindre tid 
på avløpsområdet enn budsjett. Timeanslaget som skulle belastes investeringsregnskapet er også noe lavere enn budsjett. 
Det forventes samlet sett balanse på kjøp av varer og tjenester ved års-slutt.

Finans:
Med bakgrunn i skyving på innkjøp og anleggsaktivitet fra 2019 til 2020 forventes det noe lavere avdrag/avskrivninger.
Rentenivået har gått kraftig ned som følge av corona-situasjonen. I budsjettet er det lagt til grunn et renteanslag på 2 %. Gjeldende 
prognose på rentekostnadene er 1,34 %. Renteutgiftene vil bli betydelig lavere enn budsjett.

Selvkostfond:
Foretakets samlede selvkostfond innenfor vannområdet (for tidligere Nesset, Midsund og Molde) for 2019 endte på 
kr 10 859'. 



Avløp tall i hele 1000

Regnskap
Periode- 
budsjett Avvik Årsbudsjett  Årsprognose 

Inntekter
Gebyrinntekter -13 512 -14 152 -640 -56 412 -1 600 
Andre inntekter - -17 -17 -51 - 
Arbeid med investeringsprosjekt - -1 940 -1 940 -5 819 - 
Salg til Molde kommune -321 -729 -408 -2 186 - 
Sum driftsinntekter -13 833 -16 837 -3 004 -64 468 -1 600 

Utgifter
Lønn 5 953 7 402 1 449 20 830                1 200 
Kjøp av varer og tjenester 3 513 4 608 1 095 13 824                - 
Kjøp av adm. tjenester fra Molde kommune 2 2 867 2 865 2 867 - 
Indirekte kostnader - 262 262 787 - 
Driftsfinansiert ledningsfornying - - - 6 800 - 
Sum driftsutgifter 9 468 15 140                5 672 45 108                1 200 

Finans
Renteinntekter - -17 -17 -50 - 
Avdrag - 4 123 4 123 12 370                300 
Renteutgifter - 2 287 2 287 6 860 4 600 
Sum renter og avdrag - 6 393 6 393 19 180                4 900 

Fond
Avsetning til bundne selvkostfond - - - 180 - 
Bruk av bundne selvkostfond - - - - - 
Sum renter og avdrag - - - 180 - 

Totalsum -4 366 4 696 9 061 0 4 500

30. april 2020

Inntektssiden:
Fakturering første tertial viser inntektssvikt i forhold til budsjettanslaget. Årsaken er usikkerhet på underlaget ved fastsetting av 
budsjett. Vi vil få inntektsbortfall som følge av overgang til måling av avløpsmengder fra firma i Midsund. 

Utgiftssiden:
De samlede lønnsutgiftene i foretaket er ihht budsjett. De ansatte i foretaket registrerer timer på aktivitetene de jobber på. Til nå i år 
viser timeregistreringene en aktivitetsdreining i forhold til budsjettet der det er registrert mer timer på vann-områdetog mindre tid på 
avløpsområdet enn budsjett. Timeanslaget som skulle belastes investeringsregnskapet er også noe lavere enn budsjett. 
Det forventes samlet sett balanse på kjøp av varer og tjenester ved års-slutt.

Finans:
Med bakgrunn i skyving på innkjøp og anleggsaktivitet fra 2019 til 2020 forventes det noe lavere avdrag/avskrivninger.
Rentenivået har gått kraftig ned som følge av corona-situasjonen. I budsjettet er det lagt til grunn et renteanslag på 2 %. Gjeldende 
prognose på rentekostnadene er 1,34 %. Renteutgiftene vil bli betydelig lavere enn budsjett.

Selvkostfond:
Foretakets samlede selvkostfond innenfor avløpsområdet (for tidligere Nesset, Midsund og Molde) for 2019 endte på 
kr 11 343'. 



Slam tall i hele 1000

Regnskap
Periode- 
budsjett Avvik Årsbudsjett  Årsprognose 

Inntekter
Gebyrinntekter -1 047 -990 57 -3 958 -600 
Andre inntekter - -25 -25 -75 - 
Arbeid med investeringsprosjekt - - - - - 
Salg til Molde kommune - - - - - 
Sum driftsinntekter -1 047 -1 015 32 -4 033 -600 

Utgifter
Lønn 193 333 140 934 200 
Kjøp av varer og tjenester 19 900 881 2 700 - 
Kjøp av adm. tjenester fra Molde kommune - 247 247 247 - 
Indirekte kostnader - 9 9 26 - 
Driftsfinansiert ledningsfornying - - - - - 
Sum driftsutgifter 212 1 489 1 277 3 907 200 

Finans
Renteinntekter - - - - - 
Avdrag - - - - - 
Renteutgifter - - - - - 
Sum renter og avdrag - - - - - 

Fond
Avsetning til bundne selvkostfond - - - 126 - 
Bruk av bundne selvkostfond - - - - - 
Sum renter og avdrag - - - 126 - 

Totalsum -835 474 1 309 0 -400

30. april 2020

Inntektssiden:
Fakturering første tertial viser inntektssvikt i forhold til budsjettanslaget. Årsaken er usikkerhet på underlaget ved fastsetting 
av budsjett. 

Utgiftssiden:
Den største kostnaden innenfor området er tømmeoppgaven av slamavskillerne som Norva 24 gjennomfører for RIR. 
Denne oppgaven gjennomføres på den snøfrie delen av året.
Det forventes mindreforbruk på lønn innenfor området. 

Selvkostfond:
Foretakets samlede selvkostfond innenfor slamområdet (for tidligere Nesset, Midsund og Molde) for 2019 endte på 
kr 664'. 



Renovasjon tall i hele 1000

Regnskap
Periode- 
budsjett Avvik Årsbudsjett  Årsprognose 

Inntekter
Gebyrinntekter -10 732 -10 635 97 -42 540 420 
Andre inntekter - - - - - 
Arbeid med investeringsprosjekt - - - - - 
Salg til Molde kommune - - - - - 
Sum driftsinntekter -10 732 -10 635 97 -42 540 420 

Utgifter
Lønn 308 156 -152 438 260 
Kjøp av varer og tjenester 20 452                20 472                20 40 969                -400 
Kjøp av adm. tjenester fra Molde kommune - 702 702 702 - 
Indirekte kostnader - 7 7 21 - 
Driftsfinansiert ledningsfornying - - - - - 
Sum driftsutgifter 20 760                21 337                577 42 130                -140 

Finans
Renteinntekter - - - - - 
Avdrag - - - - - 
Renteutgifter - - - - - 
Sum renter og avdrag - - - - - 

Fond
Avsetning til bundne selvkostfond - - - 410 
Bruk av bundne selvkostfond - - - - - 
Sum renter og avdrag - - - 410 - 

Totalsum 10 028 10 702 674 0 280

30. april 2020

Inntektssiden:
Fakturering første tertial viser merinntekt i forhold til budsjett. Årsaken er usikkerhet på underlaget ved fastsetting av 
budsjett. 

Utgiftssiden:
Det forventes økte utgifter, tilsvarende merinntekten, til RIR.
Det forventes mindreforbruk på foretakets arbeider innenfor området. 

Selvkostfond:
Foretakets samlede selvkostfond innenfor renovasjonsområdet (for tidligere Nesset, Midsund og Molde) for 2019 
endte på kr 774'. 



Prosjektrapportering Molde Vann og Avløp KF Status pr 30. april 2020

Prosj. NProsjekt
Forventet 
anleggsslutt

 Kostnads 
ramme 

 Akkumulert 
tidligere år 

Årets 
budsjett

 kostnad pr 
30. april

 Prognose 
får året 

 Prognose 
akkumulert 

Kostands 
ramme

Akkumulert 
tidligere år

Årets 
budsjett

 kostnad pr 
30. april

 Prognose for 
året 

 Prognose 
akkumulert 

74037 Kringstad boligfelt, utbygging (4039) (1,3) 2023 211 646        500 000 0 - 211 646 211 646 1 000 000 0 211 646         
76010 Biler/maskiner VA (4409) des.20 1 500 000 0 1 500 000    1 500 000    1 500 000 0 1 500 000     1 500 000     
76011 Hjelset - Kleive asbest, p Eide Røsberg (4478) jul.20 9 000 000    7 994 000     400 000 143 304 400 000       8 394 000    0 0 - 
76012 Hindal VBA, sjøføring spylevann, V (4492) des.20 26 000          400 000 0 200 000       226 000       0 - 
76013 Saxegjerdet - Vikdalen, utskifting eternit, V (4499) jun.21 7 530 000    2 636            6 000 000 2 110 684 6 000 000    6 002 636    0 15 752 - 
76014 Syltebrus, utskifting eternit, VA (4804) jul.21 964 000        36 500          4 000 000 0 1 500 000    1 536 500    1 610 000 36 500 4 000 000 0 1 500 000     1 536 500     
76015 Birkelandvn, x Elvaskaret VVA (4820) jun.21 3 000 000    143 725        3 000 000 0 3 000 000    3 143 725    4 000 000 158 838 4 000 000 0 4 000 000     4 158 838     
76016 Museumsvn, separering avløp, VA (4837) jun.20 1 000 000    520 000        200 000 6 974 100 000       620 000       2 000 000 1 370 000 300 000 159 150 000        1 520 000     
76017 Reknessenteret vest, separering avløp, A (4838) jun.20 0 - 800 000 479 000 500000 173 637 500 000        979 000         
76018 Sagvegen, separering avløp, VA (4839) aug.20 1 765 000    1 036            4 000 000 1 343 985 3 000 000    3 001 036    2 671 300 393 000 5 000 000 1 539 828 4 000 000     4 393 000     
76019 Mengdemålere til avløp (4842) des.20 0 - 250 000 0 250 000        250 000         
76020 3 vannmålere - lekkasjesøking (4843) des.20 300 000 0 300 000       300 000       0 - 
76021 Birkelandvn, utskifting PVC vannledning (4847) jul.20 2 000 000    87 000          2 000 000 0 2 000 000    2 087 000    3 500 000 44 000 0 0 44 000           
76023 Høydebasseng Skjevikåsen industriområde (4876) des.20 10 200 000  254 000        9 000 000 68 435 9 000 000    9 254 000    0 - 
76024 Hjelset, vannledning til SNR (4880) jun.20 1 200 000    155 000        1 500 000 561 446 1 300 000    1 455 000    0 - 
76025 Langmyrvegen 27 - 33, VA (4887) jul.20 600 000        29 000          600 000 10 800 600 000       629 000       1 200 000 19 000 1 200 000 10 800 1 200 000     1 219 000     
76026 RA1 Cap Clara oppgradering (4930) feb.21 0 - - 60 900 000 16 092 000 45 000 000 7 231 717 45 000 000 61 092 000   
76027 Høydebasseng Hjelset SNR (4945) des.21 10 470 000  204 000        2 000 000 0 2 000 000    2 204 000    0 - 
76028 Fuglsetbakken nord - Frænavn, VA (4990) jun.21 3 000 000    134 000        3 000 000 0 3 000 000    3 134 000    4 200 000 353 000 4 200 000 0 4 200 000     4 553 000     
76029 Øverlandsvatn, ny damutbedring (4996) jun.20 10 000 000  6 404 000     300 000 7 115 300 000       6 704 000    0 - 
76030 VA-nett forbi Elgsåslia (4041) (3) des.20 0 97 797 0 0 0 - 
76032 Plotter til Plutovegen 7, VA aug.20 200 000 0 200 000       200 000       200 000 0 200 000        200 000         
76033 Bjørnstjerne Bjørnsonsvei, skifte VA- nett og separere, des.20 200 000        200 000 0 200 000       200 000       250 000 250 000 0 250 000        250 000         
76034 Frænaveien 151 - Faret, skifte ut VA-nett mellom Fare des.20 100 000        100 000 0 100 000       100 000       200 000 200 000 0 200 000        200 000         
76035 Renovere Ekren høydebasseng (rebevilgning), V nov.20 300 000        300 000 0 300 000       300 000       0 - 
76036 Automatisk vannprøvetaker, Fjellbrua, V mai.20 400 000 0 400 000       400 000       0 - 
76037 Sikring av basseng på Sekken, V des.20 250 000        250 000 0 250 000       250 000       0 - 
76038 Hovedtilsyn dammer, V des.20 300 000        300 000 0 300 000       300 000       0 - 
76039 Vannmåler SNR med ombygging av kummer, V des.20 500 000        500 000 0 500 000       500 000       0 - 
76040 Årødalen lager, planering og bærelag, VA des.20 500 000        500 000 2 256 500 000       500 000       500 000 500 000 0 500 000        500 000         
76041 Vannledning Mølleråsen 2 stk 300 mm fra 1930 a 200m des.21 200 000        200 000 0 200 000       200 000       0 - 
76042 Sanere Vikdalen vannverk, V des.20 150 000        150 000 0 150 000       150 000       0 - 
76043 Legrovik, vannledning, No-dig gjennom kvikkleire, V jun.20 800 000        800 000 66 445 800 000       800 000       0 - 
76044 Skjevikåsen industriområde, renovere ledningsnett, 20 des.20 1 000 000    1 000 000 0 1 000 000    1 000 000    1 500 000 1 500 000 0 1 500 000     1 500 000     
76045 Sammenkobling Midsund og Rakvåg vannverk, V jun.21 6 800 000    6 800 000 0 4 000 000    4 000 000    0 - 
76046 Nytt vannbehandlingsanlegg Midsund, planlegging og des.21 2 000 000    2 000 000 26 974 2 000 000    2 000 000    0 - 
76047 Vannforsyning fra Hjellen til Nesset omsorgssenter, pr des.20 200 000        200 000 0 200 000       200 000       0 - 
76048 Vannmåler ved rundkum og ved sjøledningen til Baksid des.20 250 000        250 000 0 250 000       250 000       0 - 
76049 Utbedre elveinntak i Eikesdalen, V okt.20 250 000        250 000 0 250 000       250 000       0 - 
76050 Driftsbil Avløp, A des.20 0 - 900 000 0 900 000        900 000         
76051 Retiro, overløp og overvann til sjø, A des.20 0 - 500 000 500 000 0 500 000        500 000         
76052 Hjelset, oppgradere spillvannsnett fra RA 3 til kum 687 okt.20 0 - 100 000 100 000 0 100 000        100 000         
76053 Hamnevika, ny slamavskiller, prosjektering, A des.20 0 - 300 000 300 000 0 300 000        300 000         
76054 Lingedalen, renovering overvannsledning, kartlegging okt.20 0 - 200 000 200 000 0 200 000        200 000         
76055 Kringstad pumpestasjon, fordrøyningsvolum,  prosjekt des.20 0 - 100 000 100 000 0 100 000        100 000         
76058 Idrettens hus overvann (4877) Ferdig 0 - 1 150 000 1 150 000 1 706 421 1 150 000     1 150 000     

Sum 74 529 000  16 202 543  53 100 000 4 446 215  45 800 000  62 002 543 85 681 300 19 156 984 72 850 000  10 678 314 68 200 000 87 356 984   

Vann Avløp



Prosjektrapportering i Molde Vann og Avløp KF pr 1. tertial 2020 

73037 Kringstad boligfelt, utbygging  

Budsjettet gjelder overføringsledninger som skal kostes av Molde Vann og Avløp. Anlegget er ikke 

sendt ut på anbud og det blir trolig ikke oppstart før utpå høsten. Det blir trolig ingen belastninger på 

vårt investeringsbudsjett for dette prosjektet i år. 

76010 Biler/maskiner VA 

Gjelder kjøp av lastebil. Anskaffelsen er på veg ut på anbud og vil mest sannsynlig være på plass i 

løpet av året. 

76011 Hjelset – Kleive Asbest, parsell Eide Røsberg 

Hoveddelen av anleggsarbeidet ble ferdig i 2019. Det er satt av budsjettmidler for etterarbeid og 

istandsetting av arealer i år. Dette ferdigstilles i juli 2020. 

76012 Hindalen VBA, sjøføring spylevann 

Det er satt av midler for å prosjektere/vurdere nedføringsleding av spylevann fra 

vannbehandlingsanlegget på Hindalen i år. 

76013 Saxegjerdet – Vikdalen, utskifting eternit 

Anleggsarbeid pågår og vil pågå ut i 2021 med puss og etterarbeid frem til juni 2021. 

76014 Syltebrus, utskifting eternit 

Prosjektering pågår, det regnes med oppstart av anlegg sent på høsten, eventuelt 2021 og 

anleggsperiode frem til sommer 2021. 

76015 Birkelandvn, x Elvaskaret VVA 

Det skal skiftes eternitledning i Birkelandvegen. Ferdig prosjektert, oppstart i sommer med varighet 

ut året. Puss og etterarbeid våren 2021. 

76016 Museumsvn, separering avløp 

Anleggsarbeidet ble i hovedsak avsluttet høsten 2019. Det gjenstår noe etterarbeid og istandsetting 

av arealer, ferdig juni 2020. 

76017 Reknessenteret vest, separering avløp 

Anleggsarbeidet er ferdig, noe etterarbeid gjenstår, ferdig juni 2020. 

76018 Sagvegen Separering avløp 

Anleggsarbeidet nærmer seg ferdig, men det vil gjenstå noe etterarbeid utover sommer og høst. 

76019 Mengdemålere til avløp 

Mindre arbeid som ikke er påbegynt, men som skal være ferdig i løpet av året. 

76020 3 vannmålere – lekkasjesøking 

 Anskaffelse som skal gjøres i løpet av året 

76021 Birkelandvn, utskifting PVC vannledning 



Sto på planen for 2019, men store anleggstekniske utfordringer gjorde så vi måtte tenke nytt. 

Vannledningen skal strømpeføres. Arbeidet forventes ferdig i løpet av juli i år. 

76023 Høydebasseng Skjevikåsen industriområde. 

Asplan Viak er innleid via rammeavtale og prosjekterer anlegget. Vi har møtt uventede utfordringer 

for plassering med tilkomstveg. Det var til å begynne med tenkt basseng i glassfiber, men det 

anbefales nå bruk av betong. Planen er at bassenget skal være ferdig i løpet av året. 

76024 Hjelset, vannledning til SNR 

Anleggsarbeidet er ferdig. Det gjenstår noe puss og etterarbeid. 

76025 Langmyrvegen 27 -33 VA 

Anlegget er ferdig prosjektert og har oppstart i disse dager. Anlegget forventes ferdig til 

sommerferien. 

76026 RA1 Cap Clara oppgradering 

Anleggsarbeidet er i full gang og vil trolig ikke være ferdig før februar 2021. Etter det blir det en 

periode med testkjøring og opplæring. 

76027 Høydebasseng Hjelset SNR 

Asplan Viak er innleid via rammeavtale og prosjekterer anlegget. Prosjektering og anbudsbeskrivelse 

antas å være ferdig i løpet av året. 

76028 Fuglsetbakken nord – Frænavn 

Prosjektering pågår. Det beregnes oppstart utpå høsten og regner ferdigstillelse juni 2021. 

76029 Øverlandsvatn, ny damutbedring 

I hovedsak ble alt arbeid utført i 2019, men det er satt av budsjettmidler for istandsetting av areal og 

annet etterarbeid, ferdig juni 2020. 

76030 VA-nett forbi Elgåslia 

Hører til utbyggingen av Elgsåslia, blir ferdig i løpet av året. 

76032 Plotter til Plutoveien 7 

Det jobbes med å innhente pris for ny plotter i markedet. Ny plotter forventes inn etter ferien. 

76033 Bjørnstjerne Bjørnsons veg, skifte VAnett og separere 

Det er satt av prosjekteringsmidler til dette i år og forventning om anleggsstart i 2021 eller 2022 i 

samarbeid med basisorganisasjonen. 

76034 Frænaveien 151 – Faret, skifte ut VA-nett mellom Faret og Frænaveien 

Frænaveneien 151 skal utvikles og fortettes. I den forbindelse ønsker Molde vann og avløp å skifte ut 

ledningsnettet mellom Faret og Frænaveien. Fremdrift er avhengig av utbygger, men håper på 

gjennomføring i løpet av 2020. 

76035 Renovere Ekren høydebasseng. 

Ikke påbegynt, det forventes ferdigstillelse i løpet av året. 



76036 Automatisk prøvetaker, Fjellbrua 

Utstyr for online bakterieprøvetaking er montert og satt i drift. 

76037 Sikring av basseng på Sekken  

Arbeidet er ikke startet, men skal gjøres i 2020. 

76038 Hovedtilsyn dammer 

Ikke påbegynt, men det skal gjøres tilsyn med dammer i løpet av 2020. 

76039 Vannmåler SNR med ombygging av kummer 

Ikke påbegynt, men skal gjøres i løpet av 2020. 

76040 Årødalen lager, planering og bærelag 

Klargjøring av fjernlager for Molde Vann og Avløp, arbeidet er tenkt som bufferarbeid for 

anleggsavdelingen, men skal gjøres i løpet 2020. 

76041 Vannledning Mølleråsen 2 stk 300mm fra 1930 

Prosjektering og planlegging arbeid med utskifting av gammel vannledning i Mølleråsen. 

Prosjektering er ikke startet, men forventes gjort i løpet av 2020, og anleggsarbeid i 2021. 

76042 Sanere Vikdalen vannverk  

Fjerne deler av gammelt vannverk i Vikdalen, gjøres samtidig med annet arbeid i Vikdalen. Gjøres i 

2020. 

76043 Legrovik, vannledning, No-dig gjennom kvikkleire 

Bruk av eget Nodig-utstyr, oppstart i nær fremtid og ferdigstilles i juni 2020. 

76044 Skjevikåsen industriområde, renovere ledningsnett 

I forbindelse med utvidelse av Skjevikåsen industriområdet skal det byttes dårlig ledningsnett. Dette 

inkluderes i anbudet for Skjevikåsen industriområde, oppstart til høsten og ferdigstillelse i 2020. 

76045 Sammenkobling Midsund og Rakvåg vannverk 

Prosjektering og regulering pågår. Kommer ut på anbud i sommer og oppstart i høst. 

Samarbeidsprosjekt med basisorganisasjonen med gangveg. Periodisering av kostnader er usikre for 

2020. Planlagt ferdig anlegg juni 2021. 

76046 Nytt vannbehandlingsanlegg Midsund 

Det er satt av budsjettmidler for å prosjektere og erverve areal til utbyggingen. Anlegget under 

prosjektering og anbud skal ut i løpet av 2020 med bygging i 2021.   

76047 Vannforsyning fra Hjellen til Nesset omsorgssenter 

Anlegget skal prosjekteres og planlegges i løpet av 2020 

76048 Vannmåler ved rundkum og ved sjøledningen Baksidevegen 

Arbeidet er ikke startet, men forventes ferdig i løpet av 2020. 

76049 Utbedre elveinntak i Eikesdalen 

Arbeidet er ikke påbegynt, men forventes ferdig i løpet av 2020. 



76050 Driftsbil avløp 

Det er behov for en ny driftsbil for avløpsavdelingen. 

Arbeidet med innkjøp er ikke startet, men det forventes kjøp av bil i løpet av 2020 

76051 Retiro, overløp og overvann til sjø 

Det skal kobles om i overløpskummer ved Retiro, forventes ferdig i løpet av 2020. 

76052 Hjelset, oppgradere spillvannsnett fra RA3 til kum 

Anlegget skal prosjekteres i 2020, arbeidet med dette er startet. 

76053 Hamnevika, ny slamavskiller, prosjektering 

Det er satt av budsjettmidler til å planlegge og prosjektere ny slamavskiller i Hamnevika. 

Forprosjektet forventes ferdig i 2020. 

76054 Lingedalen, renovering av overvannsledning 

Det er satt av kartlegging og prosjekteringsmidler for dette i 2020. Arbeidet har ikke startet, men det 

forventes ferdig i løpet av 2020. 

76055 Kringsta pumpestasjon fordrøyningsvolum. 

Det er satt av midler til prosjektering og planlegging av dette i år. Arbeidet er ikke påbegynt, men det 

forventes ferdig i løpet av 2020. 

76058 Idrettens hus overvann 

Anleggsarbeidet ble ferdig i 2019, men faktura kom i år. Økonomien i prosjektet gjøres opp med 

Molde Eiendom KF.  
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ROR-INNKJØP - TILBAKEMELDING PÅ OPPFØLGINGSSPØRSMÅL 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Kontrollutvalget tar tilsendt informasjon til orientering. 

 

Kontrollutvalget vil komme med følgende anmodninger knyttet til innkjøpsarbeidet: 

• Det bør sikres at det også gjennomføres systematisk kontroll av kontraktsoppfølging. 

• Det bør utarbeides en sikker og god statistikk for avtalelojalitet. Funnene fra 

statistikken bør følges opp i den grad den viser behov for det. 

• Det bør arbeides for økt bruk av e-handel. 

 

Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om resultatet av det pågående arbeidet med evaluering 

og revidering av innkjøpsstrategien.  

 

Saksopplysninger 

 

Kontrollutvalget fikk i sitt møte 17.2.2020, sak 03/20, fremlagt rapport bestilt av avtroppende 

kontrollutvalg i Molde kommune valgperioden 2015-2019. Rapporten var gjennomført av 

Møre og Romsdal Revisjon IKS. 

 

Det ble fattet følgende 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.  

 



Kontrollutvalget har mottatt svar på spørsmålene. Samtidig har kommunedirektøren oversendt 

informasjon knyttet til den årlige statusrapporten som kontrollutvalget ber om knyttet til 

innkjøpsområdet, jf. sak på oppfølgingslisten.  

 

Vedlagt saken følgjer:  

• Svar til kontrollutvalget fra kommunedirektøren datert 19.3.2020, vedlagt rutine for 

kontraktsoppfølging og etikk egenerklæring.  

• Status Ror-Innkjøp februar 2020.  

 

VURDERING 

 

Kommunedirektøren har gitt tilbakemelding til kontrollutvalget i brev datert 19.3.2020, 

mottatt 20.5.2020. Av brevet fremgår det at kommunedirektøren i «årlig handlingsplan», 

legger at dette er oppfølging av prioriteringsrekkefølgen for konkurranser i løpet av året. 

Sekretariatet vurdere at gitt at det er det som er ment med «årlig handlingsplan», så 

gjennomføres dette. 

 

Det informeres om at intranettside med regelverk, rammeavtaleoversikter, prosedyre/rutiner, 

retningslinjer etc. nå er oppdatert og gjort tilgjengelig også for Rauma og Aukra. 

 

Når det gjelder hva som gjøres for å sikre at rammeavtaler, der det er aktuelt med eget punkt 

om lønns- og arbeidsvilkår, etiske krav eller miljøkrav, blir fulgt opp, så svares det at et tilsyn 

fra Arbeidstilsynet i 2019 med fokus på lønns- og arbeidsforhold avdekte avvik som resulterte 

i to pålegg. Avvikene er nå lukket. Det benyttes nå Difi sine maler for konkurransegrunnlag 

med egne tilpassinger. Det benyttes Difi sin risikovurderingsmodell for rammeavtaler. Det 

benyttes også Difis mal for avtaleoppfølging. I alle konkurranser skal egenerklæring om 

etiske krav signeres. Dersom det stilles miljøkrav, skal dette følges opp i statusmøte med 

leverandøren. Det benyttes Difis mal for leverandøroppfølging.   

Sekretariatet vil understreke at det er viktig at dette nå følges opp.  

 

For å sikre kontroll av oppfølging av avtaler og rammeavtaler, så er det utarbeidet en egen 

prosedyre. Denne ligger vedlagt kommunedirektørens svar til kontrollutvalget. Det fremgå av 

svaret at en ikke har prioritet fullt ut å utføre den systematiserte kontrollen som kreves for god 

kontraktsoppfølging, da gjennomføring av konkurranser og generell support til deres brukere 

har fått høyest prioritet.  

Sekretariatet vurdere at dette er noe som kontrollutvalget kan følge opp. Dersom leverandører 

opplever at det i liten grad føres kontroll etter at avtaler er inngått, så kan noen komme til å 

utnytte dette. Kontrollutvalget mottok i forrige valgperiode tips om at det var leverandører 

som ikke fulgte opp det som var avtalt at skulle være tilgjengelige produkt i rammeavtaler.   

 

Av gjennomgangen som revisor gjennomførte, så fremkom det at praksis avviker noe fra de 

rapporteringsrutiner som er etablert. Blant annet opplyses at det minst tre ganger pr. år skal 

rapporteres til samarbeidskommunene. Rapporteringen skal inneholde generell informasjon 

om driftssituasjon inkludert økonomisk situasjon og framdrift i forhold til planlagt arbeid.  

Det rapporteres ikke om dette tre ganger hvert år opplyser revisor i sin gjennomgang.  

Sekretariatet ser ikke at det svares på om det har blitt vurdert å øke rapporteringen fra 

vertskommune til de andre samarbeidskommunene. Det opplyses at det rapporteres månedlig 

om inngåtte rammeavtaler, det samsvare med det revisor fant i sin gjennomgang. Sekretariatet 

er ikke kjent med at noen av samarbeidskommunen har etterlyst mer rapportering. Siden 

innkjøpsstrategien skal evalueres og revideres i løpet av våren 2020, så antas det at punktet 

om rapportering vil bli vurdert i den sammenheng.  

 



Det fremgår av tilbakemeldingen at potensiale for i rammeavtaler i Molde kommune ikke er 

tatt fullt ut. Det ser av tilbakemeldingen ut til at mulige områder for nye rammeavtaler følges 

opp.   

 

Når det gjelder avtalelojalitet og i hvor stor grad kjernesortimentet blir benyttet, så opplyses 

det at det i dag ikke er noen systematisk oppfølging. Det opplyses at stikkprøver viser at 

kjernesortimentet ikke alltid blir brukt slik intensjonen er, men at det stort sett blir brukt riktig 

leverandør. Ror-Innkjøp er ikke kjent med hva som er bakgrunnen, men har begynt å se på 

problemstillingen opplyses det. Det var i 2019 28 % bruk av e-handel. Det jobbes med å lage 

en sikker og god statistikk for avtalelojalitet.  

Det ser ut til at Ror-Innkjøp er opptatt av problematikken, men sekretariatet vil anbefale at 

kontrollutvalget følger opp dette nærmere.  

 

Det opplyses at det skal rapporteres fra ROR-Innkjøp til rådmannsutvalget i faste møter. Det 

legges opp til faste møter i rådmannsutvalget 4 ganger året.  Det er usikkert hva som menes 

med dette. Sekretariatet antar at dette vil inngå i evaluering og revidering av 

innkjøpsstrategien som skal gjennomføres i vår.  

 

Av vedlagt statusrapport pr. februar 2020, så fremgår det at det pågår arbeid med flere 

rammeavtaler. Noen av disse har utgått for en god tid tilbake, det forventes at disse følges 

opp.  

 

KONKLUSJON 

 

Kontrollutvalget bør anmode til at det sikres at det gjennomføres nødvendig 

kontraktsoppfølging.  

Det bør også anmodes til at det utarbeides en sikker og god statistikk for avtalelojalitet, og at 

funnene fra statistikken følges opp i den grad den viser behov for det. Samt at det arbeides for 

økt bruk av e-handel, da denne handelen overvåkes og har mange andre fordeler  

Kontrollutvalget bør holde seg orientert om arbeidet med evaluering og revidering av 

innkjøpsstrategien.   

 

 

 

 

Jane Anita Aspen 

daglig leder 
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Vår ref. Dato 
20/00019-13 19.03.2020 
 
 
Til  
Kontrollutvalget Molde kommune 
 
 
 
Viser til brev fra kontrollutvalget av 4. mars 2020 sak 03/20.  
 
Kontrollutvalget i Molde har bedt om en skriftlig orientering fra kommunedirektøren og spørsmålene er 
besvart i dette brevet. Til orientering skal ROR sin innkjøpsstrategi evalueres og revideres i løpet av 
våren 2020. 
 
I ROR-innkjøp i dag er det 6 ansatte, inkl seksjonsleder. Seksjonsleder var ansatt 1. januar 2020. 
 
 

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

Ihht. til de vedtekter som er utarbeidet i «Samarbeidsavtale om administrativt 
vertskommunesamarbeid på innkjøpsområdet», er Molde kommune ved rådmannen øverste 
ansvarlig for administrasjon og drift av samarbeidet. I innkjøpsstrategien for ROR-innkjøp har 
rådmannen i Molde ansvar for å følge opp strategien gjennom den ordinære århjulsprosessen. 
For rådmannens del vil det si oppfølging av prioriteringsrekkefølgen for konkurranser i løpet av 
året. I slutten av hvert kalenderår etterspør ROR-innkjøp samarbeidskommunene om innspill til 
hvilke større rammeavtaler som bør prioriteres i året som kommer. Dette blir lagt frem i et 
forslag til rådmannen og rådmannsutvalget, som gjør endelig beslutning. 

 
 

2. Er intranettside med regelverk, rammeavtaleoversikter, prosedyrer/rutiner, retningslinjer etc. 
nå oppdatert og gjort tilgjengelig for alle kommunene i samarbeidet? 
 
Intranett er oppdatert og gjort tilgjengelig for Rauma og Aukra kommuner. Lenken til 
intranettsiden:  
https://romsdalsnett.sharepoint.com/sites/ror-innkjop/SitePages/Hjemmeside.aspx  

 
 

3. 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?  

 
I 2019 gjennomførte Arbeidstilsynet en større revisjon av alle inngåtte avtaler i Molde 
kommune, med fokus på lønns- og arbeidsforhold. De gikk bredt ut og inkluderte både 
rammeavtaler inngått av ROR-innkjøp og prosjektrelaterte avtaler. Revisjonen avdekte avvik 
som resulterte i to pålegg. ROR-innkjøp fikk ansvaret for å lukke avvikene. Avvikene er lukket. 
 

https://romsdalsnett.sharepoint.com/sites/ror-innkjop/SitePages/Hjemmeside.aspx
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• Lønns- og arbeidsforhold: 
Vi bruker Difi sine maler for konkurransegrunnlag med våre egne tilpasninger. Det er   
egen tekst om lønns- og arbeidsforhold i konkurransegrunnlaget (Gjelder for Del II og 
Del III). I alle konkurranser skal skjemaet for egenerklæring om etikk benyttes. Skjemaet 
er vedlagt. 

• Risikovurdering:  
For rammeavtalene er det er besluttet å bruke Difi sin risikovurderingsmodell i de 
tilfellene dette kan være aktuelt. For prosjektavtaler benyttes egne prosedyre.  

• Oppfølging av avtalekrav:  
Det er egen tekst i rammeavtalen som beskriver dette. Her skal Difi sin mal for 
avtaleoppfølging benyttes. Ved inngåelse av prosjektavtaler skal eget vedlegg som 
omhandler dette benyttes. 

• Sanksjoner:  
Dette er omhandlet i rammeavtalen. Ved inngåelse av prosjektavtaler skal eget vedlegg 
som omhandler dette benyttes. 

• Etiske krav: 
I alle konkurranser skal egenerklæring om etiske krav signeres. 

• Miljøkrav: 
Stilles det krav til miljø, skal dette følges opp i statusmøte med leverandøren. Her 
benyttes Difi sin mal for leverandøroppfølging. 

 
  

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

Det er utarbeidet en egen prosedyre for oppfølging av leverandører. Denne ligger vedlagt. 
I rammeavtalene legges det opp systematisk oppfølging med 1-2 årlige oppfølgingsmøte med 
leverandørene. Oppfølgingspunktene er spesifisert i avtaletekstene og i Difi sin mal for 
avtaleoppfølging. Pr. i dag har vi ikke prioritert å fullt ut kunne utføre den systematiserte 
kontrollen som kreves for god kontraktsforvaltning. Gjennomføring av konkurranser og generell 
support til våre brukere har fått høyest prioritet.  

 
 

5. Blir det vurdert å øke rapporteringen fra vertskommune til de andre samarbeidskommunene? 
 

I dag lager ROR-innkjøp månedlig statusrapport for de konkurranser som blir gjennomført. Den 
samme rapporten inneholder også hvilke avtaler som blir startet opp, hvilke leverandører vi har 
møter med osv. Denne rapporten har tidligere blitt sendt ut pr. mail, nå blir den lagt på ROR-
innkjøp sine intranettsider. Rapportering ut over dette gjøres i de faste møtene med 
rådmannsutvalget. Vedlagt er et eksempel på statusrapport. 

 
 

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

Potensialet for inngåtte rammeavtaler i Molde er ikke tatt fullt ut. ROR-innkjøp følger jevnlig 
opp innkjøpsstatistikker for å se etter mulige områder for nye avtaler. Forslag til nye avtaler blir 
også spilt inn fra brukere av tjenester og varer. Siden mars 2019 er det etablert nye 
rammeavtaler som ikke har eksistert tidligere innenfor blant annet rådgivende ingeniører, 
kommunalteknikk, håndverkertjenester og tømrerarbeid. Vi vil i 2020 starte konkurranse om 
rammeavtale innen verktøy og utstyr, arkitekter og AV-skjermer. 
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7. Hvor stor grad brukes rammeavtalen når den foreligger? Følges det opp at de ansatte bruker 
rammeavtalene?  

 
Når det gjelder avtalelojalitet og i hvor stor grad kjernesortimentet blir benyttet, er det i dag 
ikke noen systematisk oppfølging, men vi har noen oversikter.  

• Kjernesortiment: 
I forbindelse med stikkprøver og utarbeidelse av grunnlag for gjennomføring av 
konkurranser, ser vi at kjernesortimentet ikke alltid blir brukt slik intensjonen er. Det blir 
handlet andre varer enn kjernesortimentet, men likevel stort sett fra riktig leverandør. 
Hva som er bakgrunnen til dette har vi ikke et ensidig svar på, men det kan være forhold 
som: Feil vareutvalg, lite kjennskap til avtalene, ikke en felles kultur for innkjøp på det 
aktuelle området og/eller lav andel eHandel-ordrer. ROR-innkjøp har begynt å se på 
denne problemstillingen. 

• eHandel: 
Omsetningen innenfor relevante rammeavtaler som er utført med eHandel blir 
overvåket.  Vi har 14 avtaler med leverandører med eHandelsløsning. Noen 
leverandører har flere avtaler. Vi vil øke dette antallet i løpet av 2020. Prosentvis bruk av 
eHandel innenfor leverandører med eHandelsløsning i 2019 er 28%. Da er også en del 
større enkeltanskaffelser tatt med.  

• Avtalelojalitet: 
Å lage en sikker og god statistikk for avtalelojalitet vil være nyttig og ROR-innkjøp jobber 
med dette nå. 

 
 

8. Hvordan rapporteres det fra Innkjøpssjef til kommunedirektør/rådmannsutvalget. 
 
Det skal rapporteres fra ROR Innkjøp til rådmannsutvalget i faste møter. Det legges opp til faste 
møter i rådmannsutvalget 4 ganger i året.  

 
 
 
Arne Sverre Dahl      Helge Dahle 
Kommunedirektør      Seksjonsleder ROR-innkjøp 
 
 
 
 
Vedlegg: 
1. Rutine for kontraktsoppfølging 
2. Etikk egenerklæring 
3. ROR-innkjøp statusrapport 2002 - 03 
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Rutine kontraktsoppfølging ROR- Innkjøp 

 

Figur1 Prosess kontraktsoppfølging 

 

Rolle: Kontrakts forvalter/ kontraktsansvarlig 

 

 

 

 

 

 

 

Avklare behov og forberede 
anskaffelse Konkurransegjennomføring Kontraktsoppfølging

Kontrakts strategi 

Risikoanalyse (Difi) 

Dialog med fagfelt 
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konkurransegrunnlag 

Åpne opp for mulighet 
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Legge ved skjema e. l 

Innhenting av 
dokumentasjon 
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undersøkelser 

Stedlige kontroller 
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Steg 1 Avklare behov og forberede anskaffelse 
 

 

Kontrakts strategi 
Hvilken kontrakt dekker området best? 

• Se først til SSA om noen av disse passer. 

 

Dokumenter gjerne rutinene i en kontraktsstrategi slik at det tydelig hvem som er 
ansvarlig for å følge opp lønns- og arbeidsvilkår for den aktuelle anskaffelsen.  

 

Risikoanalyse 
Hvilke risikoer er aktuelle for denne anskaffelsen? 

Hvilke erfaringer har vi fra tidligere kontrakter innen dette området? 

Se difi sine fagsider.  

• Når det gjelder: 
o Lønns- og arbeidsvilkår: «Risikostyringsverktøy lønns- og 

arbeidsvilkår»: 
https://www.anskaffelser.no/verktoy/analyseverktoy/risikostyringsverkto
y-lonns-og-arbeidsvilkar.  I kontrakts strategien kan du også inkludere 
vurderinger av risikoen for brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår 
for den kontrakten du skal inngå. 

o Etiske krav: 
https://www.anskaffelser.no/verktoy/analyseverktoy/risikostyring-etiske-
krav 

Dialog med fagfelt 
 

Hva er viktig å følge opp i denne avtalen for brukere av avtalen? Hva er ønskelig og 
hva er gjennomførbart?  
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Steg 2: Konkurransegjennomføring 
 

Sette krav i konkurransegrunnlag 
Krav som gjenspeiler hvordan vi skal følge opp kontrakten må settes i 
konkurransegrunnlaget. Disse kravene må også åpne opp for mulighet for kontroll, 
eksempel:  

• Formålet med avtalen 
• Forventet kvalitet 
• Sortiment (andel av kjernesortiment) 
• Rapportering (statistikker) 
• Innsyn i priser 
• Indeksjustering av priser  
• Ledetid og leveringspresisjon 
• Samfunnsansvar eks. krav om lønns og arbeidsforhold  

 

Skjema som skal være med:  

• Evaluering av vareleveranser eller 
• Evaluering av tjenesteleveranser 

 

Skjema som skal være med i noen tilfeller: Særlige kontrakts bestemmelser (Bygg 
og anlegg) 

 

Oppstart av kontrakten 

Oppstartsmøte med leverandør er viktig for å få til en god dialog med leverandøren 

gjennom hele avtaleperioden. Her avklares forventninger, partenes kontrakts punkter 

og praktisk informasjon. Dette kan være med på å forbygge eventuelle konflikter og 

bidrar til at gjennomføringen går i henhold til kontrakt. 

Hovedpunkter for oppstartsmøte med leverandør 

Ha et oppstartsmøte så tidlig som mulig, gjerne i forbindelse med kontraktsignering. 
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I oppstartsmøtet bør følgende avklares: 

• Oppdragsgivers forventninger til leverandørens leveranse 
• Leverandørens forventninger til hva oppdragsgiver skal gjøre 
• Leverandørens gjennomføringsplan 
• Lag en plan for jevnlige møter mellom oppdragsgiver og leverandøren. Bruk 

møtene til kvalitetssikring av pågående arbeid 
• Oppdragsgivers betalingsplan 
• Kontaktpersoner og kontaktinformasjon 

Det kan være lurt allerede i oppstartsmøte å presentere hvilke tema som skal 

behandles på møtene og hvordan det skal dokumenteres.  

Steg 3: Registrere kontrakten i Mercell KAV 
 

Når en konkurranse er ferdig evaluert og tildelt, kan man starte registreringen av 
avtalen. Dette forutsetter at man har lisens på Mercells 
kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV). 

Leverandøren(e) som er tildelt vil bli overført til avtalen, sammen med all 
dokumentasjon de har levert i tilbudet sitt. 

1. Gå til konkurransen du skal opprette en avtale fra 
2. Klikk på "Opprett avtale" 
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Dersom avtalen ikke skal opprettes fra en konkurranse men registreres: 

 

Klikk på + tegnet og velg «Avtale» 

 

 

 

 

Velg prosjekt 

Du må velge hvilket Prosjekt avtalen skal ligger i. Avtalen skal lagres i ROR- Innkjøp 
rammeavtaler dersom det er felles avtaler. For avtaler som lages på vegne av enkelt 
enheter skal det lagres i deres prosjekt. F.eks Molde Bydrift avtaler. 

Klikk OK for å gå videre. 

 

Avtaleregistrering 

Du er nå inne på en avtaleregistrering. På denne siden må man fylle ut en del 
obligatoriske felter før man får lagret informasjonen.  
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Disse feltene kan variere noe fra virksomhet til virksomhet, fordi det er mulig å 
definere egne felter i avtaleregistreringen. I utgangspunktet er disse feltene 
obligatoriske: 

• Avtalenavn 
• Prosjekt 
• Beskrivelse 
• Avtalens varighet 
• Avtaletype 
• Mulige valg ved avrop 

 

 

Avtalenavn 

Når en avtale er opprettet i en konkurransen vil navnet på konkurransen også være 
navnet på selve avtalen. Endre dette hvis ønskelig. 

Prosjekt 

Prosjektet er allerede valgt, men kan fortsatt endres. 
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Internt ref.nr 

Dette feltet er som oftest saksnummer. Dersom virksomheten har integrasjon mot sitt 
eget sak/arkiv-system må saksnummer opprettes etter lagring. OBS Public 360, 
hvilke rutiner gjelder her? 

Beskrivelse 

Her kan du fylle ut en kort og informativ beskrivelse av avtalen. Hvis avtalen deles 
med leverandør, vil denne kunne se beskrivelsen. 

Løpende avtale 

Huk av her hvis avtalen ikke har en satt sluttdato. Dette kan være avtaler som kun 
har oppsigelsestid f.eks. 

Avtalens varighet 

Fyll ut startdato og sluttdato UTEN eventuelle opsjoner for forlengelse. Mulighet 
for forlengelse (prolongering) tas stilling til etter lagring. 

Avtaleansvarlig 

Her vil den som var ansvarlig for konkurransen automatisk stå som ansvarlig, 
men dette kan man endre ved å velge en annen ansvarlig i nedtrekksfanen. 

Den som er avtaleansvarlig vil blant annet motta varsling om utløp, og være 
kontaktperson på avtalen.  

Avtaletype 

Tilgengelige avtaletyper per i dag: 

Dynamisk innkjøpsordning (DPS) 

Kjøpskontrakt 

Rammeavtale 

Rammeavtale med flere leverandører 

SSA-L 

 

Produkt/tjenesteområde 

Tilgjengelige produkt/ tjenesteområde per i dag: 
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Asfaltarbeider 

Håndtverktjeenster 

Innkjøp av biler 

Kjøp av arbeidsklær og tekstiler 

Kjøp av matvarer 

Konsulenttjenester 

Leie av helsetekstiler og vaskeritjenester 

Medisinsk forbruksmateriell 

Renhold 

Skytjenester 

Velferdsteknologi 

Offentlig tilgjengelig 

Ikke aktuelt 

Gjør avtalen tilgjengelig for avtalepart/ leverandør 

Huk av ved "Gjør avtalen tilgjengelig for avtalepart/ leverandør" hvis du ønsker at 
leverandør(er) på avtalen skal kunne ha tilgang. Molde kommune har elektronisk 
signering av avtaledokumenter. Derfor må denne hukes av for at vi skal få til 
eSignatur. I tillegg vil da kommunikasjonsmodul fungere i avtaleperioden, derfor må 
avtalen gjøres tilgjengelig for leverandør. 

 

Dersom du bare skal registrere en avtale som allerede er signert er det ikke 
nødvendig å dele avtalen med leverandør. 

Gjør avtalen tilgjengelig i Mercell Visningposrtal (alle ansatte Molde, Aukra og 
Rauma) (gjelder når visningsportal er implementert!!) 

Huk av for «Vis til IP eller SSO begrensede brukere» 
 

Denne skal hukes av på alle avtaler som skal være synlig i visningsportalen. Deretter 
må de dokumentene som skal være tilgjengelig i visningsportalen velges ut, det 
gjøres inne på siden til Avtalepart/ Leverandør.  

I tillegg må «Hele virksomheten» få lesetilgang under fanen «Brukere» 
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Inkluder i innkjøpsplan 

Huk av for inkluder i innkjøpsplan slik at vi får en oversikt i Mercell over når de 
forskjellige avtalene går ut. Skal vi teste om vi kan benytte denne? 

Nøkkelord 
Under "Nøkkelord" kan du legge til ord som gjør det enklere for andre brukere å 
finne avtalen i Avtalesøk 

Mulige valg ved avrop 
Bestemmer hva slags konkurranser det vil være mulig å velge hvis du skal opprette 
en konkurranse (avrop) på denne avtalen. Vanligvis er kun Kontrakt aktuelt. 

 

Lagre avtalen 

Når de obligatoriske feltene er fylt ut, kan avtalen lagres. 

Klikk på  

Avtale lagret - flere faner 

Etter lagring vil flere faner bli synlige.  

 

 

Milepæler 
 

Gå til fanebladet «Milepæler» 
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Det skal legges inn en milepælsplan til avtalen. Denne bør inneholde de punkter som 
er relevante for oppfølging av denne avtalen.  

Forslag til milepælsplan: 

• Hente inn statistikk 
• Sende ut evalueringsskjema 
• Egenerklæring lønns- og arbeidsvilkår 
• Årlig oppfølgingsmøte 
• Stikkontroll på faktura 
• Andre krav stilt i konkurranse 
• Punkter som er lovt i tilbud fra leverandøren 

 

 

 

Trykk på knappen . 

 

Det kommer da opp et nytt vindu: 

 

 

 

Legg inn overskrift og en beskrivelse av milepælen. I fanebladet «Dokumenter» kan 
du legge til eventuelle relevante dokumenter. 

Legg inn start og sluttdato, ansvarlig og dato for varsel om milepæl. 

Klikk på knappen Lagre og knappen tilbake  når du er ferdig å 
registrere milepæl. 

 

Kommentert [KM1]: Burde vi lage en standard 
milepælsplan? Har fått nyss i at Bergen kommune har dette. 
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Slik vil listen over milepæler se ut: 

 

 

Brukere 
Her kan man legge til brukere som skal ha tilgang til alle dokumenter i avtalen. Dette 
vil gjelde et fåtall «hovedbestillere» der dokumentene er aktuell å dele. Ellers skal all 
informasjon  som er relevant for bestillere komme via visningsportalen. 

Steg 4 Kontraktsoppfølging 
 

Kontrakts forvalters oppgaver i avtaleperioden 

• Sette opp parameter som skal måles i kontraktsperioden i Mercell (faneblad 
«Milepæler»). Ha jevnlig oppfølging av kontrakten med leverandøren. Vurder i 
hver enkelt kontrakt hvor ofte dette er nødvendig. Møte frekvens registreres 
som Milepæl i Mercell. Evaluere leveransen underveis (Difi sitt siste 
oppdaterte skjema «Evaluering av vare- eller tjenesteleveranse» benyttes) 
Disse presenteres i jevnlige møter med leverandørene Dokument legges inn i 
Mercell under fanen «Tilbakemelding». Eksempel på hva som kan følges opp 
i avtaleperioden? 

o Er formålet med avtalen oppfylt? – Blir de avtalte resultatene, gjerne 
kalt KPI (key performance indicators), nådd? 

o Pris- og kostnadskontroll - Både når det gjelder avtalepriser og 
eventuelle pris- og katalogendringer. 

o Kostnadsutvikling - Hvordan innkjøpene påvirker kostnadsbildet til 
virksomheten. 

o Kvalitet - Produktfeil og leveransefeil, se godkjenning og betaling. 
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o Sortimentsstyring (anbefalte produkter basert på kvalitet, pris, miljø 
etc.) 

o Styringsinformasjon/statistikk. 

o Logistikk - Ledetider og leveransenøyaktighet (tid/mengde) 

o Samfunnsansvar.  

▪ Følge opp lønns- og arbeidsvilkår og lærlinger der dette er 
aktuelt. Se Difi sitt egenrapporteringsverktøy:  

o Sjekke lojalitet til avtalen intern i organisasjonen 

▪ Hente ut statistikk, gjøre vurderinger om det må tas grep ut fra 
statistikken. 

• Vurdere om stedlig kontroll er nødvendig underveis i kontraktsperioden. 

• Følge opp reklamasjoner og gjennomføre sanksjon 

o Ved større utfordringer bør dette legges inn under fanen 
«Tilbakemelding» i Mercell. 

• Vurdere/godkjenne prisendringer 

o Prisjusteringer bør legges inn i dokumenter i Mercell. 

• Utløse eventuelle opsjoner i samarbeid med budsjetteier. Datoer for dette bør 
legges inn under fanebladet «Milepæler» med varslingsdato til 
kontraktsforvalter. 

o Når siste prolongering skal gjøres må også kontrakten spilles inn til 
oversikten over konkurranser som skal gjennomføres neste periode. 

 

Innhenting av dokumentasjon 
Internt (lojalitet) og eksternt. Hente inn avtalte rapporter fra leverandør (statistikker) 
og informasjon internt hos avtalebrukere. 

Risikovurderinger/ undersøkelser 
 

Er det et kontraktsområde hvor det er noen spesielle risikoer? 

Stedlige kontroller m.m 
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Vurder om det er behov for å ha stedlige kontroller i avtaleperioden. 

 



Vedlegg 05            Etikk egenerklæring 

 

 
 

ROR- Innkjøp Etikk egenerklæring 
 
Nedenstående egenerklæring skal undertegnes og returneres 
 
ROR- Innkjøp har som offentlig virksomhet et ansvar for at leveranser til kommunen skjer i henhold til nasjonalt og 
internasjonalt fastsatt regelverk. Dette innebærer at kommunene må stille strenge, objektive krav til de som ønsker å 
være leverandører til kommunene. 
 
ROR- Innkjøp har ansvar for å utøve sin virksomhet innenfor rammen av norsk lov. Det hviler også et ansvar på 
kommunene som offentlig virksomhet om å støtte opp under nasjonale og internasjonale avtaler og konvensjoner som 
Norge har sluttet seg til.  

 
Følgende krav stilles derfor til leverandører til ROR- Innkjøp: 
• Varekontrakter: Det kreves at tilbudte varer er produsert/produseres, iht. ILOs kjernekonvensjoner, uansett hvor i 

verden produksjonen foregår og at leverandøren garanterer for dette: 
1) Forbud mot barnearbeid 

o Konvensjon nr. 138 om minstealder for adgang til sysselsetting  
o Konvensjon nr. 182 om forbud mot og umiddelbare tiltak for å avskaffe de verste former for barnearbeid  

2) Organisasjonsfrihet 
o Konvensjon nr. 87 om foreningsfrihet og vern av organisasjonsretten  
o Konvensjon nr. 98 om retten til å organisere seg til å føre kollektive forhandlinger  

3) Forbud mot diskriminering  
o Konvensjon nr. 100 om lik lønn for mannlige og kvinnelige arbeidere for arbeid av lik verdi  
o Konvensjon nr. 111 om diskriminering i sysselsetting og yrke  

4) Forbud mot tvangsarbeid 
o Konvensjon nr. 29 om tvangsarbeid  
o Konvensjon nr. 105 om avskaffelse av tvangsarbeid 

 
• For tjenestekontrakter og tjenestedelen av varekontrakter som foregår i Norge, kreves i tråd med ILO-konvensjon 

nr. 94, norske lønns- og arbeidsvilkår for alle oppdrag til kommunene og samarbeidende virksomheter. 
Leverandøren skal sørge for at tilsatte i egen organisasjon og tilsatte hos eventuelle underleverandører ikke har 
dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt for 
vedkommende sted og yrke i Norge.  

 
• Det kreves at leverandør og produsenter av varer og tjenester ikke er involvert i produksjon eller omsetning av 

kjernevåpen, biologiske våpen, kjemiske våpen, klasebomber eller landminer. 
 
 

EGENERKLÆRING 
 
Jeg/vi har lest og forstått ovenstående og bekrefter at min/vår virksomhet ikke på noe 
punkt er i strid med reglenes bestemmelser om eksterne forhold. Dersom det 
konstateres brudd på disse reglene, er jeg/vi inneforstått med at dette kan anses som 
et vesentlig brudd på kontrakten og kan medføre opphør av denne. 
 
________________________________        ___________________ 
  Firmanavn     Organisasjonsnummer 

       
________________ den     /    -           _______________________   
        Sign. 
         

______________________________________ 
(gjentas m/blokkbokstaver) 
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Status ROR Innkjøp Februar 2020
ROR Innkjøp konkurranser:

• 2017 – 13 Vannanalysetjenester (satt på hold)

• 2017 - 20 Sakkyndig kontroll brannalarmanlegg

• 2018 - 04 Serviceavtale heiser

• 2018 - 09 Biladministrasjon inkl. kjørebok

• 2018-18 Helsevikartjenester 

• 2020 - 04 Forbruksvarer (Ktr/Data/Skolerekv – Renholdsart – Mykpapir/Engangsart/Emballasje – Storhusholdningsemb)

• 2019 -10 Bedriftshelsetjeneste  

• 2019 -14 Maler- og tapetserertjenester 

• 2019 -15 Eiendomsmeglertjenester 

• 2019 -16 Fersk fisk og fiskeprodukter 

• 2020 - 01 Nettverkskomponenter ROR-IKT 

• 2020 - 05 Tolketjeneste (Ny)

• 2020 - 03 Hotellavtale. 

• 2020 - 04 Aksesspunkt eHandel. Sammen med NII.

• 2020 – 04 Serviceavtale heiser

• 2020 - 12  Ny løsning for betaling i P tunnelen. NY

• 2020 – 01 Rammeavtale tankbiler

Andre konkurranser:

• Lastebil (Molde vann og avløp)

• Leie av Brannstasjon (Rauma kommune)

• Fasilitator Innovative prosesser (Smartby Molde). 

• Brøyteavtale, Aukra

• Prosjektleder, Smarte målere

Oppstart av Rammeavtaler i denne perioden:

• 2019-03 RA Tømrertjenester

Nye avtaler i perioden:

• Ny Rammeavtale på leiebiler. Avtale signert med Hertz bilutleie.

Oppfølging av Rammeavtaler / bistand:

• Corona problematikk. Oppfølging mot kritiske leverandører. Tiltak og leveringssituasjon. 

• Arbeidstøy. Leverandøroppfølging.

• Veterinærvakt. Endring i vaktordning.

• Planering av tomt, industriområde.

• Velferdteknologi, Leverandøroppfølging

• Rammeavtale, gatelys.  

Planlagt oppfølging av Rammeavtaler:

• Prosjekt og Byggeledelse. Enkeltsaker som må følges opp

• Medisinsk legemiddel. Statusmøte sammen med de andre medlemskommunene.

• Planlagt: Velferdsteknologi. Oppfølgingsmøte sammen med Ålesund konserninnkjøp

• Arbeidstøy. Overordnet møte.

• Matvarer: Standardisering av sortiment, Nortura

I påfølgende sider viser kommentarer/opplysninger med gul bakgrunn endringer siden forrige rapport.
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Kort om konkurransen

• Markedsundersøkelse har gitt oss inndeling i 4 delkonkurranser: 

– Anlegg fra Siemens, Autronika, Eltek og en diverse.

• Ut fra svarene i markedsundersøkelsen vil det bli bedt om pris pr anlegg. Alle anlegg må spesifiseres (med innhold)

• FOA Del III konkurranse (EØS)

• Konkurransen vil inneholde reparasjon og vedlikehold (timepris)

– Prising av hasteoppdrag

Tidligere utført arbeid:

• Se tidligere rapporter

Utførte arbeider siden forrige rapport:

• Ingen. Arbeidet midlertidig nedprioritert pga andre konkurranser.

Planlagte arbeider denne måneden:

• Ingen

Milepæler:

• N/A

Risiko

• N/A

2017-20 Sakkyndig kontroll brannalarmanlegg

Ansvarlig: Britt Fornes og Øystein Moen Skotheim
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2018-04 Serviceavtale for heiser
Ansvarlig: Øystein Moen Skotheim og Dirk Lungwitz

Kort om konkurransen:

• Brukere av avtalen: Molde og Rauma, men alle samarbeidskommunene vil bli invitert

• Innhente tilbud på service for alle våre heiser, samt utrykningstjenester ved heisalarm, og vakttelefon (opsjon). 

Utført arbeid:

• Se tidligere rapporter.

Utført arbeid siden forrige rapport:

• Ikke prioritert å jobbe med denne pga andre saker. Prioriterer denne neste måned.

Planlagt arbeid denne måned:

• Kvalitetsikre liste over aktuelle heiser

• Kunngjøring av konkurranse

Milepæler:

• Oppstartsmøte uke 05/2019 (gjennomført)

• Utarbeide endelig konkurransegrunnlag m/dok (under arbeid, utfordringer med kontrakt og standard)

• Godkjenning av dokumenter på høring     Mars. 2020

• Kunngjøring Mars/2020

• Tilbudsfrist April 2020

• Valg av leverandør: Mai   2020

• Signere konkrakt: Juni 2020

Risiko

• Vi har fått informasjon om at det er få leverandører i markedet. Kontrakt kan derfor danne monopolisering, men det er uvisst da vi 
enda ikke kjenner omfanget av avtalen. Vurderer å ha flere enn en tilbyder til kontrakten, men må finne kontraktsmekanismer.
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2020-04 Forbruksvarer
Ansvarlig: Britt Fornes og Mary-Ann Kvammen

Kort om konkurransen:

• Konkurranse for alle ROR kommunene sammen med innkjøpssamarbeidet på Nordmøre (NII).

• Gjelder følgende produktområder: 
• Kontor-/datarekvisita, kopipapir, skolemateriell

• Mykpapir, emballasje og engangsartikler 

• Renholdsprodukter 

• Emballasje storhusholdning 

• Lyskilder vurderes å trekke ut og vil evt bli gjennomført som egen konkurranse på et senere tidspunkt.

Tidligere utført arbeid:

• Se tidligere rapporter

Arbeid utført siden siste rapport:

• Kvalitetssikret konkurransegrunnlag

• Utarbeidet kravspesifikasjon på Miljømerking

• Kunngjøring av konkurransen

Planlagte arbeider denne måneden:

• Kalle inn faggruppe til utvelgelse av vareprøver og evaluering av konkurransen.

Milepæler:

• Oppstart 02.01.2019 Gjennomført

• Kunngjøring feb. 2020

• Tilbudsfrist 01.04.2020

• Valg av leverandør april 2020

• Signere kontrakt mai. 2020

• Avtalestart 01.06. 2020

Risiko
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2020-04 Aksesspunkt  
Ansvarlig: Øystein Moen Skotheim og Istvan Hadazi

Kort om konkurransen

• leveranse av kataloghåndteringsverktøy og aksesspunkt for E-handelsordrer til sine e-handelsløsninger.  NII og ROR har besluttet å gå til 

felles anskaffelse av: Kataloghåndteringsverktøy og Aksesspunkt for E-handelsordrer 

Utført arbeid

• Konkurransegrunnlag er gjennomført etter møter med KSU og NII

• Kunngjøring gjennomført

• Tilbudsfrist (i mars) men har kommet inn 1 tilbud fra Amesto.

Planlagt arbeid denne måned

• Gjennomgang av tilbud, evt forhandlinger.

• Kontraktsinngåelse

Milepælsplan:

• Utarbeide endelig konkurransegrunnlag m/dok Uke 6

• Godkjenning av dokumenter på høring     Uke 6

• Kunngjøring Uke 7

• Tilbudsfrist 2 mars

• Valg av leverandør: Uke 12

• Signere konkrakt: Uke 14

Risiko:

• Ikke høy risiko for anskaffelsen, men viktig med system som passer inn i dagens infrastruktur.
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2020-01 Nettverkskomponenter ROR-IKT
Ansvarlig: Øystein Moen Skotheim og Dirk Lungwitz

Kort om konkurransen

• Konkurransen omhandler innkjøp av nettverkskomponenter. I hovedsak varekjøp av teknisk utstyr med tilhørende opsjon på eventuelle 

nødvendige serviceavtaler under driftsperioden.

Utført arbeid

• Vurdert om anskaffelse er juridisk korrekt.

Planlagt arbeid denne måned

- Ferdigstille konkurransegrunnlag

Milepælsplan:

• Utarbeide endelig konkurransegrunnlag m/dok

• Godkjenning av dokumenter på høring     Mars 2020

• Kunngjøring Mars. 2020

• Tilbudsfrist April 2020

• Valg av leverandør: April/Mai 2020

• Signere konkrakt: Mai  2020

Risiko:

• Ikke høy risiko for anskaffelsen, men viktig med utstyr som passer inn i dagens infrastruktur.



ROR-Innkjøp

2018-09 Biladministrasjon, inkl.el.kjørebok

Ansvarlig: Øystein Moen Skotheim og Dirk Lungwitz

Kort om konkurransen

• Helhetsløsning på biladministrasjon.

• Det er mulig konkurransen blir gjennomført som en innovativ anskaffelse om «Flåtestyring».

• Vurdere hvilke løsning som vil være den mest hensiktsmessige opp i mot de behov og organisering vi har i dag.

• Valg av løsning vil mest sannsynlig kreve omorganisering av måten vi administrerer både vedlikehold og 
administrering av tilgjenglige kjøretøy/ maskiner i dag. Det vil kreve en overordnet beslutning.

Utført arbeid

• Dialog med markedet for å gjøre videre vurderinger av hvilke løsninger som finnes. Vurderer også dette opp i mot 
allerede etablerte systemer og ser på mulighet for integrering.

Planlagt arbeid denne måned

• Samling hos ProtoMore. Fortsette prosessen for å avdekke behov sammen med Molde Bydrift.

Annet:

• Ut i fra de erfaringer som er gjort så langt i dette prosjektet så må vi nå vurdere om vi skal gå for en egen 
konkurranse på biladministrasjon, innkl. Elektronisk kjørebok. En slik konkurranse vil inkludere alle kommunene.

• En slik konkurranse kan gå parallelt med en eventuell prosess rundt flåtestyring.
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2019-10 Bedriftshelsetjeneste 

Ansvarlig: Dirk Lungwitz /Øystein M. Skotheim

Kort om konkurransen:

• Konkurransen gjelder ny rammeavtale for kjøp av bedriftshelsetjenester for ROR-kommunene. 

• Konkurransen gjelder for nye Molde kommune, Aukra og Rauma..

• Gjelder Rauma og Aukra fra 01.04.20

• Molde kommune trer inn i avtalen 01.01.2021

Utførte arbeider siden forrige rapport:

• Konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon er ferdigstilt.

• Avklaringer opp i mot tidligere avtaler

Planlagte arbeider neste måned:

• Utlysning av konkurranse på Doffin.

Oppdaterte milepæler:

- Oppstartsmøte alle kommuner: uke 34/2019

- Kunngjøring: Mars 2020

- Tilbudsfrist: Mars 2020

- Valg av leverandør: April 2020

- Signere kontrakt: April 2020

- Oppstart kontrakt: Differensiert.

Risikovurdering:

N/A. 
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NORBR 2020-01, Rammeavtale Nye tankbiler 

Ansvarlig: Dirk Lungwitz 

Kort om konkurransen:

• Oppdragsgiver for denne forespørselen er Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR). 
Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS skal i økonomiplanperioden 2020 – 2023 anskaffe 
opptil syv nye tankbiler. Kontrakten skal lyses ut som en rammeavtale. 

Utførte arbeider siden forrige rapport:

• Gjennomført markedsdialog med 2 leverandører. 

• Startet på utvikling av konkurransegrunnlag basert på funksjonsbeskrivelse av de løsninger vi 
trenger.

Planlagte arbeider neste måned:

Ferdigstille konkurransegrunnlag

Utlyse konkurranse

Oppdaterte milepæler:

- Markedsdialog: Febr. 2020

- Kunngjøring: Mars  2020

- Tilbudsfrist: April   2020

- Valg av leverandør: Mai    2020

- Signere kontrakt: Juni   2020

Risikovurdering:

N/A. 



ROR-Innkjøp

2019-14 Maler- og tapetserertjenester
Ansvarlig Mary-Ann Kvammen/ Helge Dahle.

Kort om konkurransen:

Kommunene foretar årlig mye vedlikehold på egen boligmasse. Dette blir i dag utført av egne og innleide ressurser. Vi har allerede etablert 
rammeavtaler for elektriker- og rørleggertjenester, men ser at vi i tillegg vil trenge flere bygningsmessige tjenester som bla. tømrer og maler. Dette 
prosjektet gjelder for maler. Mye fra tømrerkonkurransen kan gjenbrukes i denne konkurransen.

Gjelder for: Nye Molde(Molde, Midsund, Nesset), Aukra og Rauma Det vil bli inngått separate avtaler for hver kommune.

Utførte arbeider siden forrige rapport:

• Utført oppstartsmøte med faggruppe

• Sendt ut arbeidsdokumenter til faggruppe

Planlagte arbeider denne måneden:

• Nytt møte i faggruppe for å gå gjennom tilbakemeldinger fra faggruppe

Milepæler (Molde Eiendom):

Oppstartsmøte: Mars  2019 (Utført)

Dialogmøte med leverandører: Mars/April

Kunngjøring: April

Tilbudsfrist: April

Valg av leverandør (Tildeling): Mai

Kontraktsignering: Mai

Avtalestart: Juni

Risiko: 

N/A



ROR-Innkjøp

2019-15 Eiendomsmeglertjenester
Ansvarlig Mary-Ann Kvammen

Kort om konkurransen:

Konkurransen gjelder for: Molde Eiendom KF

Utførte arbeider siden forrige rapport:

• Ny gjennomgang av konkurransegrunnlag med Molde eiendom

Planlagte arbeider denne måneden:

• Publisering 

• Mottak av tilbud

Milepæler 

Oppstartsmøte: Des 2019 Gjennomført

Kunngjøring: Mars 2020

Tilbudsfrist: Mars  2020

Valg av leverandør (Tildeling): April 2020

Kontraktsignering: April 2020

Avtalestart: April 2020

Risiko: 

N/A



ROR-Innkjøp

2019-16 Fersk fisk og fiskeprodukter.
Ansvarlig Mary Ann Kvammen

Kort om konkurransen:

• Vi er nå inne i det siste opsjonsåret i de 4 rammeavtalene vi har på matvarer og må derfor gå ut med en ny 
konkurranse på dette området. 

• Den nye rammeavtalen vil primært være for enhetene Glomstua og Bergmo omsorgsenter. 

• Vi vil forsøke å lage rammeavtalene slik at andre enheter hos oppdragsgiver som f. eks. andre 
omsorgssentre, skoler, barnehager om ønskelig skal kunne benytte avtalene til samme priser. 

• Konkurransen gjelder for: Primært for Molde, men med opsjon for Rauma og Aukra.

Utførte arbeider siden forrige rapport:

• Gjennomgang av tilbud  og planlegging av forhandlinger sammen med faggruppe

Planlagte arbeider denne måneden:

• Forhandlinger og kontraktssignering

• Implementering av avtalen

Milepæler:

Oppstartsmøte: Jan  2019 Gjennomført

Veiledende kunngjøring: Jul   2019 Gjennomført 

Kunngjøring: Jan 2020 Gjennomført

Tilbudsfrist: Jan  2020 Gjennomført

Valg av leverandør (Tildeling): Mars.2020

Kontraktsignering: Mars 2020

Avtalestart: Mars. 2020

Risiko:



ROR-Innkjøp

2020-05 Tolketjenester
Ansvarlig Mary Ann Kvammen

Kort om konkurransen:

• Det er meldt inn behov for rammeavtale på tolketjenester.

Utførte arbeider siden forrige rapport:

• Kartlegge hvilke kommuner som ønsker å være med og hvem som skal være med i faggruppe

• Kalle inn til oppstartsmøte

Planlagte arbeider denne måneden:

• Gjennomføre oppstartsmøte med faggruppe

• Starte med utarbeidelse av konkurransestrategi- og dokumenter.

Milepæler:

• Oppstartsmøte: Mars  2020

• Veiledende kunngjøring: April 2020

• Kunngjøring: April/Mai 2020

• Tilbudsfrist: Mai 2020

• Valg av leverandør (Tildeling): Juni 2020

• Kontraktsignering: Juni 2020

• Avtalestart: August 2020

• Risiko:
Dette er en bransje hvor dårlige lønns- og arbeidsvilkår er en risiko. Vi må derfor ha spesielt fokus på dette i konkurransegrunnaget.



ROR-Innkjøp

2018-18 Helsevikartjenester
Ansvarlig: Øystein Moen Skotheim og Britt Fornes

Kort om konkurransen:

• Leveransen omfatter vikartjenester av autoriserte sykepleiere, helsefagarbeidere/hjelpepleiere og vernepleiere. Det tas forbehold om endringer i behov.

• Potensielle brukere av avtalen: Alle ROR-Innkjøp-kommunene. Kristiansund og Nordmørs-samarbeidet (NII) sier de også vurderer å delta. Tidlig fikk vi info om at det er mulig at også Sunnmørs-samarbeidet 
vil delta. Dette viser seg ikke å være aktuelt. Det vil likevel bli et samarbeid vedr konkurransegrunnlag.

Utførte arbeider siste måned:

• Gjennomgått tilbakemeldinger fra markedet med KSU (en god del fra advokater og leverandører i markedet). Har vært særdeles tidskrevende spesielt innen det juridiske knyttet til 
arbeidsmiljølov og forskrift om offentlige anskafefelser.

• Har utarbeidet endelig plan for anskaffelsen.

• Sendt anskaffelsen ut på høring til alle kommuner.

• Gjennomgått tilbakemeldinger fra kommuner

• Vært en del juridiske avklaringer i arbeidsmiljølov, anskaffelseslov osv for å sikre tjenesten

• Ferdigstilt konkurransegrunnlag. Kunngjøring er nå sendt til kunngjøring

Planlagte arbeider denne måned

- Utlysing (ble sendt ut 04.03.2020)

- Svar på spørsmål fra leverandører.

- Evt klagebehandling under konkurranseperioden.

Milepæler:

Risiko:

• Høy risiko med hensyn til kontrakt, mange negative medieoppslag rundt tema og politisk betent, kontrakt krever høy grad av oppfølging for å hindre brudd på arbeidsmiljølov, sikre lønn og andre faktorer, og 
kontroll av underleverandører. 

• Markedssituasjon grunnet evt pandemi. 

Aktivitet Dato

Frist for å stille spørsmål til 

konkurransegrunnlaget

20.03.2020

Tilbudsfrist 23.04.2020 kl. 13:00

Tilbudsåpning 23.04.2020 kl. 13:00

Tilbudsevaluering Uke 17 og 18

Kontraktstildeling Uke 18 – 19

Karensperiode 10 dager

Kontraktssignering



ROR-Innkjøp

2020-03 Hotellavtale 
Ansvarlig: Øystein Moen Skotheim 

Kort om konkurransen

• Nåværende rammeavtale på overnattingstjenester (hotellavtale) med valgte hotellkjeder utgår den 01.09.20 og Møre og Romsdal 

fylkeskommune er nå i gang med å forberede gjennomføring av ny konkurranse på vegne av innkjøpssamarbeidet «Fylkeskommunene 

Nord» (FKN). Medlemskommunene i ROR Innkjøp ønsker å delta i denne konkurransen. 

Utført arbeid

• Har ikke fått informasjon fra fylkeskommune. Har etterspurt dette.

Planlagt arbeid denne måned

Milepælsplan:

• Utarbeide endelig konkurransegrunnlag m/dok ikke bestemt

• Godkjenning av dokumenter på høring     ikke bestemt

• Kunngjøring ikke bestemt

• Tilbudsfrist ikke bestemt

• Valg av leverandør: ikke bestemt

• Signere konkrakt:             Juni

•

Risiko:

• Ikke høy risiko for anskaffelsen, men viktig med utstyr som passer inn i dagens infrastruktur.



ROR-Innkjøp

2020-12 Oppgradering av automatisk nummer

gjenkjenning (ANPR) i Molde kommune 
Ansvarlig: Øystein Moen Skotheim 

Kort om konkurransen

• Molde kommune skal oppgradere til automatisk kontroll ved inn og utkjøring av Molde P-hus og forbereder nå en konkurranse for å 

anskaffe slikt utstyr. 

• Grunnet ny parkeringsforskrift er det krav om at parkeringsautomatikken i Molde parkeringshus oppgraderes til ikke-manuell 

betalingsordning.  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260 

• I henhold til forskriftens § 32 skal det tilbys en betalingsløsning som ikke innebærer behov for manuell betjening av kortleser, automat 

eller lignende, men hvor kontroll ved inn- og/eller utkjøring skjer automatisk, for eksempel ved bruk av særskilt brikke eller 

kjennemerkegjenkjenning. For lukkede anlegg som var i drift ved forskriftens ikrafttredelse, gjelder kravet i § 32 fjerde ledd om ikke-

manuell betalingsordning fra 1. januar 2021.  Det er derfor påkrevd å erstatte det nåværende tekniske parkeringsutstyret med 

kameraovervåking ved inn- og utkjøring for automatisk skiltgjenkjenning, nye bommer og nye betalingsautomater.

Utført arbeid

• Oppstartsmøte

• Befaring av tunnel og gjennomgang av nåværende løsning (kun internt)

• Har arbeidet med RFI - markedsundersøkelse. –sørge for at det er en innovasjonsvennlig konkurranse

• RFI til godkjenning.

Planlagt arbeid denne måned

• Lyse ut RFI og gå gjennom svarene i slutten av mars.

• Arbeid med kravspesifikasjon

Milepælsplan:

• Markedsundersøkelse  mars

• Konkurranse utlysing i mai.

• Tilbudsfrist juni.

Risiko:

• At parkeringstunnelen ikke er forskriftsmessig innen tidsperioden.



ROR-Innkjøp

2018-18 Helsevikartjenester
Ansvarlig: Øystein Moen Skotheim og Britt Fornes

Kort om konkurransen:

• Leveransen omfatter vikartjenester av autoriserte sykepleiere, helsefagarbeidere/hjelpepleiere og vernepleiere. Det tas forbehold om endringer i behov.

• Potensielle brukere av avtalen: Alle ROR-Innkjøp-kommunene. Kristiansund og Nordmørs-samarbeidet (NII) sier de også vurderer å delta. Tidlig fikk vi info om at det er mulig at også Sunnmørs-samarbeidet 
vil delta. Dette viser seg ikke å være aktuelt. Det vil likevel bli et samarbeid vedr konkurransegrunnlag.

Utførte arbeider siste måned:

• Gjennomgått tilbakemeldinger fra markedet med KSU (en god del fra advokater og leverandører i markedet). Har vært særdeles tidskrevende spesielt innen det juridiske knyttet til 
arbeidsmiljølov og forskrift om offentlige anskafefelser.

• Har utarbeidet endelig plan for anskaffelsen.

• Sendt anskaffelsen ut på høring til alle kommuner.

• Gjennomgått tilbakemeldinger fra kommuner

• Vært en del juridiske avklaringer i arbeidsmiljølov, anskaffelseslov osv for å sikre tjenesten

• Ferdigstilt konkurransegrunnlag. Kunngjøring er nå sendt til kunngjøring

Planlagte arbeider denne måned

- Utlysing (ble sendt ut 04.03.2020)

- Svar på spørsmål fra leverandører.

- Evt klagebehandling under konkurranseperioden.

Milepæler:

Risiko:

• Høy risiko med hensyn til kontrakt, mange negative medieoppslag rundt tema og politisk betent, kontrakt krever høy grad av oppfølging for å hindre brudd på arbeidsmiljølov, sikre lønn og andre faktorer, og 
kontroll av underleverandører. 

• Markedssituasjon grunnet evt pandemi. 

Aktivitet Dato

Frist for å stille spørsmål til 

konkurransegrunnlaget

20.03.2020

Tilbudsfrist 23.04.2020 kl. 13:00

Tilbudsåpning 23.04.2020 kl. 13:00

Tilbudsevaluering Uke 17 og 18

Kontraktstildeling Uke 18 – 19

Karensperiode 10 dager

Kontraktssignering



 

 

 

MOLDE KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  

Arkiv:  

Saksbehandler:  

Dato:  

2020-1506/04 

033 

Jane Anita Aspen 

29.5.2020 

Saksframlegg 

 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 35/20 Kontrollutvalget 8.6.2020 

 

OPPFØLGINGSLISTE 

 

Sekretariatets innstilling 

 

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer: 

 

Saksopplysninger 

 

Vedlagt følger: 

• Ajourført oppfølgingsliste pr. 18.5.2020. 

• Tilbakemelding om rettstvister der kommuneadvokaten har bistått som 

prosessfullmektig i 2019 og frem til utgangen av uke 21 i 2020, internt notat fra 

kommuneadvokaten datert 25.5.2020 

• Svar på spørsmål vedrørende personvernreglement i Molde kommune, brev datert 

15.4.2020 fra kommunedirektøren.  

• E-post datert 28.5.2020 fra kommunalsjef teknisk, plan næring og miljø, om 

oppfølging av sak på kontrollutvalgets oppfølgingsliste; Parkering. 

 

I dette møtet er det lagt opp til orienteringer knytt til følgende sak på oppfølgingslisten: 

• Innkjøp og offentlige anskaffelser, jf. sak 34/20 Ror-Innkjøp – Tilbakemelding på 

oppfølgingsspørsmål.  

 

VURDERING 

 

Varslinger og rettstvister 

Når det gjelder tilbakemelding om Varslinger, så har sekretariatet hatt dialog med ass. 

kommunedirektør Britt Rakvåg Roald om denne saken. Roald er fra 1.1.2020 også leder for 

varslingsmottaket. Tilbakemeldingen som vil gis vil være unntatt offentlighet. Sekretariatet 

har derfor vurdert at det bør utsettes til møte 7.9.2020 å legge frem denne for kontrollutvalget. 

Det er ikke mulig å ivareta taushetsplikt i fjernmøter på Teams, da vi vanskelig kan 

kontrollere hvem andre som sitter i rommene med møtedeltakere.  

 

Kommuneadvokaten har gitt tilbakemelding knyttet til Rettstvister. Hensikten med denne 

rapporten er at kontrollutvalget skal kunne vurdere om omfang og type saker kan indikere 

systemsvikt/og eller rom for forbedring av kommunen sine rutiner og internkontroll.  

 

Kontrollutvalget i Molde kommune valgperioden 2015-2019, fikk også fremlagt en slik rapport.  

Sammenlignet med fjorårets rapport, så ser det ut til at omfanget er på samme nivå når det gjelder 

fylkesnemdssaker og lagmannsrettssaker. Antallet tingrettssaker har gått noe ned fra 19 i 2018 til 13 i 

2019. Det er positivt at det ikke er noen KOFA-saker (Klagenemda for offentlige anskaffelser). 

Sekretariatet ser ikke at tilbakemeldingen indikerer at omfanget av saker er for høyt eller at det 

foreligger indikasjonen på systemsvikt eller svak internkontroll i kommunen knyttet til rettstvistene. 



Denne vurderingen er gjort ut fra omfang og saksområde. For en nærmere vurdering av systemsvikt 

eller svak internkontroll, så måtte en også ha kjennskap til domsavsigelsene. Sekretariatet ser ikke at 

det ut fra denne rapporteringen er behov for det.           
 

Personvernregelverk 

Kontrollutvalget hadde bedt om 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.  

 

Det er mottatt svar datert 15.4.2020 der det er gitt tilbakemelding på spørsmålene. 

Informasjonen kunne kanskje vært supplert med noe dokumentasjon. For eksempel rutiner 

som er utarbeidet for hvordan klagesaker om brudd på personvernregelvekt behandles og 

rutiner for hvordan varsler til datatilsynet følges opp.  

 

Sekretariatet vil anbefale at kontrollutvalget ber ROR-IKT om en prestasjon etter at prosjekt 

for å ivareta felles utfordringer omkring GDPR i samarbeidskommunene er avsluttet innen 

31.12.2020, da dette arbeidet vurderes å være sentralt.   

 

Det siste spørsmålet om kommunen har fått advarsler eller bøter knyttet til brudd på 

personverndirektivet er svart ut; Molde kommune har ikke mottatt advarsler eller bøter knyttet 

til brudd på personverndirektivet.  

 

 

Dersom det er andre saker utvalget ønsker å følge opp over tid, kan disse bli fremmet i møtet 

for oppføring på oppfølgingslisten. 

 

 

 

Jane Anita Aspen  

daglig leder 
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KONTROLLUTVALGET I 

MOLDE KOMMUNE 
 

SAKSOPPFØLGING 
 (ajourført pr. 18.5.2020) 

09.03.16 

Oppfølging av politiske vedtak 

 

Ansvar: Adm./sekr 

 

Merknad: Status: 
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 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. 

 

 

31.01.18 

Innkjøp og offentlige anskaffelser 

 

Ansvar adm./sekr.  

 

Merknad: Status: 
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. 

 

03.12.19: Kontrollutvalget behandlet sak om kartlegging av rutiner i 

ROR-Innkjøp i dagens møte, jf. sak 57/19. Utvalget anmoder 

kontrollutvalget i nye Molde kommune om å vurdere den videre 

oppfølgingen av ROR-Innkjøp. Revisjonens rapport, sammen med 

særutskrift av saken, sendes kontrollutvalgene i Aukra kommune og 

Rauma kommune. 

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.  
18.05.20: Informasjonen som ble etterspurt til kontrollutvalgets møte 

30.03.20, som ble avlyst, ønskes fremlagt i møte 08.06.20.  

 

07.03.18 

Varslinger og rettstvister 

Ansvar: Adm./sekr 

 

Merknad: Status: 

Kontrollutvalget ønsker at 

kommunedirektøren årlig gir 

07.03.18: Kontrollutvalget fikk i dagens møte fremlagt oversikt over 

varslingssaker, jf. RS 13/18 og rettstvister, jf. RS 14/18. 
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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.  

Kontrollutvalget ønsker årlig tilsvarende oversikter over varslingssaker 

og rettstvister. Kontrollutvalget ber til neste møte kommuneadvokaten 

om en tilbakemelding om det er noen av rettstvistene som det vises til i 

oversikten som har stor økonomisk eller omdømmemessig betydning.    

12.09.18: Kontrollutvalget fikk i dagens møte, jf. RS 40/18 fremlagt 

brev fra rådmannen datert 18.04.18, som svar på oppfølgingsspørsmål 

fra kontrollutvalget. Rådmannen opplyser at dette er ordinære saker som 

etter rådmannens vurdering ikke gir spesielle utfordringer hverken 

økonomisk eller omdømmemessig.   

02.05.19: Utvalget fikk fremlagt oversikt over rettstvister der 

kommuneadvokaten har bistått som prosessfullmektig i 2018 og frem til 

utgangen av uke 14/2019, jf. RS 20/19. Oversikt over varsel mottatt og 

behandlet av Molde kommunes varslingsmottak i 2018, ble også lagt 

frem i møte, jf. RS 21/19.  

18.05.20: Kontrollutvalget ønsker fremlagt den årlige statusrapporten til 

kontrollutvalgets møte 08.06.20.  

22.10.18 

Tilsyn med arkivholdet i Molde kommune 

 

Ansv. Adm./arkivverket/sekret. 

Merknad: Status: 

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».  

 

22.10.18: Kontrollutvalget fikk i dagens møte jf. RS 48/18 fremlagt 

Oversendelse av korrespondanse mellom Arkivverket og dokument- og 

arkivtjenesten i Molde kommune i forhold til tilsyn med arkivholdet i 

Molde kommune 26.11.2014, samt Varsel om stedlig tilsyn med 

arkivholdet i Molde kommune 5.12.2018, brev datert 2.7.2018 fra 

Arkivverket til Molde kommune, jf. RS 49/18. Kontrollutvalget ønsker 

å følge opp resultatet av nytt tilsyn og ber om å få tilsendt rapport etter 

gjennomført tilsyn. 

05.12.18: Sekretær orienterte utvalget om håndteringen av revisjonens 

arkiv i Storgata 31.   

15.01.19: Kontrollutvalget fikk i dagens møte jf. RS 01/19 Foreløpig 

tilsynsrapport med varsel om mulige pålegg – Molde kommune (7 

mulige pålegg).  

18.03.19: Kontrollutvalget har hatt til behandling endelig tilsynsrapport 

fra Arkivverket.  Se RS 10/19 i sak PS 10/19.    Kontrollutvalget ønsker 

på bakgrunn av de 7 påleggene og fristen 1.8.19 med å lukke påleggene, 

å få en statusrapport fra arkivleder til møtet 28.8.19. 

28.08.19: Arkivleder Martha Beinset, supplert av personal og 

organisasjonssjef Mette Jane Holand, gav kontrollutvalget statusrapport 

om oppfølging av arkivtilsynet, jf. 06/19. Det var sendt inn skriftlig 

rapport i brev datert 13.8.2019, i tillegg til at det ble gitt muntlig 

orientering til utvalget.  

18.05.20: Kontrollutvalget fikk i dagens møte fremlagt Oppfølging av 

tilsyn – lukking av pålegg nr. 6, brev datert 6.1.2020 fra Arkivverket. 

15.01.19 

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

utleieboliger 

 

Ansv. Adm./Molde Eiendom KF/sekret. 

Merknad: Status: 
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 

18.03.19: Kontrollutvalget behandlet oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten i sak PS 12/19 der kontrollutvalget 

vedtok videre oppfølging av anbefalingene i rapporten.  

28.08.19: Ny oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten ble 

behandlet i dagens møte, sak 41/19. Utviklingssjef Randi Myhre og 

leder for avd. eiendomsforvaltning i Molde Eiendom KF Hege Frisvold 
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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. 

orienterte og svarte på spørsmål. 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.  

15.01.19 

Personvernregleverk 

 

Ansv. Adm./sekret. 

 

Merknad: Status: 

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 

varsler til datatilsynet. Kontrollutvalget ønsker også oversikt over 

om kommunen har fått noen advarsler eller bøter knyttet til brudd 

på personverndirektivet.  
18.05.20: Informasjonen som ble etterspurt til kontrollutvalgets møte 

30.03.20, som ble avlyst, ønskes fremlagt i møte 08.06.20.  

 

02.05.19 

Parkering 

 

Ansv: Adm./sekr 

 

Merknad: Status: 
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.   

02.05.19: Sekretær informert om at rådmannen har gitt tilbakemelding 

om at det er behov for mer tid for å svare ut pkt. 4. Pkt. 3 mener 

rådmannen er svart ut i brev av 31.01.19. Sekretær tar kontakt med 

rådmann for å avklar utvalgets ønske.  

06.06.19: Utvalget fikk i møte fremlagt en kort skriftlig orientering om 

hvordan rutinene for håndheving av antall parkeringsplasser blir 

praktisert under byggesaksbehandlingen, jf. RS 31/19.  

28.08.19: Sak 40/19 Leieavtaler parkeringsareal behandlet i dagens 

møte. Kontrollutvalget vil anmode 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. 

Utvalget ønsker å følge opp saken til resultatet foreligger. Saken legges 

frem som referatsak til kommunestyret.  
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03.12.19 

Avtaleoppfølging 

 

Ansv. Adm./sekr 

Merknad: Status: 

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? 

 

29.11.16 

Kvalitetssikring i saksbehandlingen av investeringsprosjekt 

 

Ansv. Adm./sekret. 

Merknad: Status: 
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.  

03.06.2019: Rådmannen gikk inn på kvalitetssikring i saksbehandling 

av investeringsprosjekt og de enkelte større investeringsprosjekt ble 

kommentert og hva som var og er status. 

07.11.2019: Kontrollutvalget beholder fortsatt saken på 

oppfølgingslisten da den kan være relevante for kontrollutvalget i Nye 

Molde kommune.   

 

03.06.19 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Helhetlig planlegging, oppfølging og rapportering i Nesset 

kommune» 

Ansv. Adm./sekret. 

Merknad: Status: 

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. 

03.06.19: Rådmannen svarte ut skriftlig oppfølging av anbefalingene 

dagen etter at sakene gikk ut til kontrollutvalget.  Svaret ble ettersendt 

pr epost til utvalget.  Rådmannen gikk igjennom svaret i møtet.  Det er 

særlig forholdet at rapporten og anbefalingene blir tatt med inn mot 

dannelsen av Nye Molde kommune og at en har nedprioritert arbeidet 

med å vurdere å følge anbefalingene på grunn av ressursmangel i 

administrasjonen som er vesentlig å merke seg.  Ellers prøver 

rådmannen å følge opp innholdet i rapporten og gjøre seg så god nytte 

av anbefalingene som mulig.  Både feltet medarbeidersamtaler og 

folkehelse synes nå å være godt ivaretatt.  Kontrollutvalget ønsker 

likevel å følge opp rapporten videre og vurdere om en anbefaler at det 

nye kontrollutvalget for Molde kommune skal ta inn rapporten på 

oppfølgingslisten.     

07.11.2019: Kontrollutvalget beholder fortsatt saken på 

oppfølgingslisten da den kan være relevante for kontrollutvalget i Nye 

Molde kommune.   

07.11.19 

Reguleringsplan i tråd med kommuneplanens arealdel? 

Ansv. Adm./sekret. 

Merknad: Status: 
Kontrollutvalget i Nesset kan ikke se at 

spørsmålet om reguleringsplanen er i tråd 
17.02.20: Utvalget fikk som vedlegg til sak 09/20 i dagens møte, 
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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.  

fremlagt kontrollutvalget i Nessets brev til fylkesmannen og 

fylkesmannens svarbrev datert 29.01.20.    
18.05.20: På bakgrunn av departementets godkjenning av 

reguleringsplan, avsluttes oppfølging av saken.  

 

17.01.20 

Internkontroll 

Ansv. Adm./sekret. 

Merknad: Status: 
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.  

 

18.05.20 

Tilsynsrapport – Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om avvikshåndtering og leveringssikkerhet – Midsund 

Vassverk (Rakvåg Vassverk) 

Ansv. Molde Vann og Avløp KF/sekret. 

Merknad: Status: 
Tilsynsrapport datert 13.12.2019- 

Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om  

avvikshåndtering og leveringssikkerhet (2 

avvik): Avvikshåndtering blir ikke 

dokumentert, det kunne ikke legges frem 

rutiner for avvikshåndtering. Det er ikke 

etablert rentvannsbasseng etter 

renseanlegget. Rakvåg vassverk skulle etter 

planen vært koblet til Midsund Vassverk i 

2018, dette er ikke gjennomført 

18.05.02: Kontrollutvalget fikk i dagens møte fremlagt tilsynsrapport og 

saksfremlegg til styret i Molde Vann og Avløp KF 18.02.20. 

Kontrollutvalget ønsker å følge saken til avvikene er lukket.  

 

 



 

Molde kommune 
Kommuneadvokaten 

 

 
    Besøksadresse: 

    Rådhuset 

Postadresse: 

Rådhusplassen 1 

6413 MOLDE 

Telefon: 

71 11 20 00 

Telefaks: 

71 11 10 25 

Organisasjonsnr.: 

921 221 967 

 

 

 

         Internnotat 
 

         Molde, 25.05.20  

 

 

 

          

Til: Rådmannen 

       Her  

 

 

Tilbakemelding om rettstvister der Kommuneadvokaten har bistått som 

prosessfullmektig i 2019 og frem til utgangen av uke 21 i 2020.  

 

Jeg viser til Kontrollutvalgssekretariatets brev til kommunedirektøren av 20.05.20. 

 

Innledningsvis vil jeg presisere at vi herfra definerer rettstvister som saker som formelt blir 

behandlet i domstolene og i voldgift samt for offentlig etablerte domstollignende nemnder og 

tvisteløsningsorganer, - herunder Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, Tviste- 

løsningsnemnda for helse- og omsorgssaker og KOFA.  

 

Kommuneadvokatens virksomhet omfatter også løpende rådgivning til politisk nivå og alle 

deler av den kommunale forvaltning, kommunens selskaper og en stor del av de interkom-

munale samarbeidene. 

 

****** 

 

Fylkesnemndssaker  

I 2019 behandlet Kommuneadvokaten 21 tvangssaker for fylkesnemnda. 

Av disse var samtlige saker for barneverntjenesten. 

Så langt i 2020 er antallet saker for fylkesnemnda 10 barnevernssaker. Av disse er 2 

uavsluttede fra 2019. 

 

Ordinære saker for tingrett 

I 2019 behandlet Kommuneadvokaten 13 saker for tingretten. 

Av disse er 10 fylkesnemndoverprøvinger av barnevernssaker. 

1 sak er knyttet til en erstatningstvist og 2 er arbeidsrettssaker.  

Så langt i 2020 er antallet saker for tingrett 6. Av disse er 2 uavsluttede fra 2019.  

 

Skjønnsrettssaker 

Det ble startet behandling av 1 skjønnssak i 2019 (Kringstad). 

Saksforberedelsen strakk seg over i 2020. Skjønnsforhandlingene er grunnet Koronatiltakene 

utsatt til i høst.  

Det vil mest sannsynlig bli tatt ut skjønnsbegjæring innen året for utviding av gravlund. 
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Jordskiftesaker 

I 2019 behandlet Kommuneadvokaten ingen saker for jordskifterett. 

Så langt i 2020 er det heller ikke registret slike saker. 

  

Lagmannsrettssaker 

I 2019 behandlet Kommuneadvokaten 2 saker for lagmannsrett.  

1 var anke over dom i barnevernssak og 1 var anke over dom i sak etter plan- og 

bygningsloven. 

Så langt i 2020 er det registrert 3 saker til behandling hvorav 1 uavsluttet sak fra 2019. 

 

Høyesterett 

I 2019 behandlet Kommuneadvokaten ingen saker for Høyesterett. 

I 2020 behandlet Kommuneadvokaten 1 sak for Høyesterett (plan- og bygningsloven). 

 

Voldgift 

I 2019 behandlet Kommuneadvokaten ingen saker for voldgiftsrett. 

Så langt i 2020 er det heller registrert slike saker.   

 

Tvisteløsningsnemnda for helse og omsorgssektoren 

Kommuneadvokaten har i 2019 og så langt i 2020 ikke hatt henvendelser på dette feltet. 

 

KOFA-saker (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) 

Kommuneadvokaten har i 2019 og så langt i 2020 ikke hatt henvendelser på dette feltet. 

 

 

******* 

 

Opplysningene som er gitt i dette notatet er hentet ut «manuelt», da vårt saksbehandlings- 

program ikke genererer slike data, det tas derfor forbehold om mindre feil. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

Kommuneadvokaten i Molde 

 

 

Geir A. Kristoffersen 

 



 

 
Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
  ,         
E-post 

 
 

    
 

 
Til 
Kontrollutvalget i Molde 
 
 

 
Vår ref. Dato 
20/00019-16 15.04.2020 
 
 

Svar på spørsmål vedrørende personvernreglement i Molde kommune 

Viser til brev fra kontrollutvalget i Molde av 9. mars 2020, samt korrespondanse med 
kommunedirektøren av 16. mars 2020 vedrørende utsatt frist. 
 
I protokoll fra Kontrollutvalget i Molde av 17.02.20. står følgende: 
 
«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 varsler til datatilsynet. Kontrollutvalget 
ønsker også oversikt over om kommunen har fått noen advarsler eller bøter knyttet til brudd på 
personverndirektivet.» 
 
Ansvar for informasjonssikkerhet er lagt til beredskapsleder som er i Administrasjonsavdelingen i Molde 
kommune.  
 
I 2018 kom det ny personopplysningslov. Den består av nasjonale regler og av EUs 
personvernforordning. Loven omtaler innsamling og bruk av personopplysninger. Dette gir kommunen 
mange plikter, samtidig som den gir enkeltpersoner (den registrerte) en rekke rettigheter. 
 
Informasjonssikkerhet handler om å ivareta informasjonsverdienes behov for: 

• Konfidensialitet – beskyttelse mot uautorisert tilgang og/eller utlevering 

• Integritet – beskyttelse mot uautorisert og/eller utilsiktet endring 

• Tilgjengelighet – at rett person får tilgang til rett informasjon til rett tid 
 
Molde kommune var tidlig ute med å tilrettelegge for den nye lovgivningen. For å kunne etterleve de 
nye personvernkravene har kommunen deltatt i et prosjekt gjennom interkommunalt arkiv Møre og 
Romsdal IKS, prosjekt Personvernombud siden 2018. Prosjektet er videreført og Molde kommune har 
felles personvernombud med resten av ROR-kommunene.  
 
ROR-IKT felleskapet har en faggruppe for informasjonssikkerhet, hvor også tillitsvalgte er representert. 
Faggruppen har samarbeidet med foreningen kommunal informasjonssikkerhet – KINS. Det har blitt 
avholdt workshops, hvor alle avdelinger har hatt muligheter for å delta. ROR-IKT fellesskapet har felles 
system for å føre protokoll over behandlinger i datasystem. Faggruppen og medlemmene har vært en 
ressurs og bidratt til opplæring på tvers av alle sektorene i kommunen. Videre har de bidratt med å 
besvare spørsmål og problemstillinger underveis i implementeringen av GDPR-forordningen. 
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I regi av ROR-IKT blir det nå igangsatt et eget prosjekt for å ivareta felles utfordringer omkring GDPR i 
samarbeidskommunene. Dette prosjektet skal starte nå og avsluttes innen 31.12.2020. I prosjektet vil 
kommunene i samarbeid gjennomgå og supplere system, prosedyrer og risikovurderinger for å sikre at 
GDPR ivaretas på en god måte i det videre. Alle kommunen vil ha egne deltakere i prosjektet og 
forankring og implementering av prosedyrer og rutiner skal skje i hver kommune.     

Alle ansatte i Molde kommune har signert databrukeravtale og er på den måten kjent med og forplikter 
seg til å overholde interne rutiner og prosedyrer for taushetsplikt og informasjonssikkerhet. Molde 
kommune benytter via ROR-IKT NANO-Learning i arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet, 
der ansatte får utsendt digitale læringsprogram på egen mail. Det kjøres også kurs i digital sikkerhet i 
samarbeid med I-kuben.  

Hvordan blir klagesaker og brudd behandlet?  
Dersom det er mistanke om eller brudd på personopplysningssikkerhet fra kommunes side, blir dette 
håndtert som avvik og rapportert så snart som mulig og innen 72 timer til Datatilsynet, som er lovkravet. 
Rutiner blir gjennomgått og avviket blir gransket. Molde kommune har ikke fått noen advarsler eller 
bøter knyttet til direktivet og lovgivningen.      

Arne Sverre Dahl (sign) Britt Rakvåg Roald (sign) Jørgen Nordheim (sign) 
kommunedirektør assisterende kommunedirektør  beredskapsleder 
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Hei!

Viser til tilsendt brev av 20. mai 2020 der det er bedt om tilbakemelding på flere saker. Under
kommenteres Parkering:

Parkering
På grunn av stor arbeidsmengde og dette er saker som vil kreve en mer omfattende behandling,
er dessverre ikke arbeidet med å reforhandle avtalene med Møre og Romsdal fylkeskommune og
KS Roseby AS startet.
Vi kommer ikke i gang med dette arbeidet i 1. halvår 2020.

Med vennlig hilsen

Eirik Heggemsnes
kommunalsjef
teknisk, plan, næring og miljø
mobil: 90 72 47 55

molde.kommune.no

Fra: Dahl, Arne Sverre <arne.sverre.dahl@molde.kommune.no> 
Sendt: 20. mai 2020 14:31
Til: Roald, Britt Rakvåg <britt.rakvag.roald@molde.kommune.no>; Heggemsnes, Eirik
<eirik.heggemsnes@molde.kommune.no>; Kristoffersen, Geir
<geir.kristoffersen@molde.kommune.no>
Emne: VS: Kontrollutvalget i Molde - Oppfølging av saker oppfølgingslisten

Hei

Se vedlagte brev vedr. oppfølging av 4 saker. Frist for tilbakemelding er torsdag 28. mai.

Med vennlig hilsen

Arne Sverre Dahl
kommunedirektør
telefon: 71 11 11 03
mobil: 91 19 01 71

molde.kommune.no

mailto:Eirik.Heggemsnes@molde.kommune.no
mailto:jane.anita.aspen@kontrollutvalgromsdal.no
mailto:Arne.Sverre.Dahl@molde.kommune.no
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.molde.kommune.no%2F&data=02%7C01%7C%7Cf0567096d2cb49ec96da08d802d611bd%7C90b1dbcbc1e2453b83f9c09316c9300a%7C0%7C0%7C637262465743421572&sdata=dlgFQeB45nwYLsISJYu%2FVEKUuQrG6MkIpM%2BPMNqjgXY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.molde.kommune.no%2F&data=02%7C01%7C%7Cf0567096d2cb49ec96da08d802d611bd%7C90b1dbcbc1e2453b83f9c09316c9300a%7C0%7C0%7C637262465743431569&sdata=Ovi5J37pikUBygFFFv3RpMhRKSAqLo2PsJNPPBbdoUI%3D&reserved=0




Fra: Aspen, Jane Anita <jane.anita.aspen@kontrollutvalgromsdal.no> 
Sendt: 20. mai 2020 14:25
Til: Molde - Postmottak <postmottak@Molde.Kommune.No>
Kopi: Dahl, Arne Sverre <arne.sverre.dahl@molde.kommune.no>; vigdis.fjoseid@gmail.com;
Einar Andersen <Einar.Andersen@mrrevisjon.no>; Veslemøy Ellinggard
<Veslemoy.Ellinggard@mrrevisjon.no>
Emne: Kontrollutvalget i Molde - Oppfølging av saker oppfølgingslisten

Se vedlagt brev og oppfølgingsliste ajour pr. 18.5.2020

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Rådhusplassen 1
6413 MOLDE

Tlf:  71 11 15 79/91 37 11 12
e-post:  postmottak@kontrollutvalgromsdal.no

 jane.anita.aspen@kontrollutvalgromsdal.no
Hjemmeside:           http://www.kontrollutvalgromsdal.no
Besøksadresse:       Hamnegata 35, 4. etg., Molde
Org.nr.:  912 503 771

mailto:jane.anita.aspen@kontrollutvalgromsdal.no
mailto:postmottak@Molde.Kommune.No
mailto:arne.sverre.dahl@molde.kommune.no
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kontrollutvalgromsdal.no%2F&data=02%7C01%7C%7Cf0567096d2cb49ec96da08d802d611bd%7C90b1dbcbc1e2453b83f9c09316c9300a%7C0%7C0%7C637262465743431569&sdata=WFqY4LNiFA82vMBntnL26LVtvwA%2Fi5Ne2gCGyuYSe5I%3D&reserved=0


MOLDE KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  

Arkiv:  

Saksbehandler: 

Dato:  

2020-1506/04 

033 

Jane Anita Aspen 

29.5.2020 

Saksframlegg 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 36/20 Kontrollutvalget 8.6.2020 

EVENTUELT 

RIR IKS  

I kommuneloven § 23-6 4. ledd fremgår det at kontrollutvalget skal varsles om møter i 

generalforsamling, representantskap og tilsvarende organer og har rett til å være til stede i 

disse møtene. 

RIR IKS er et selskap som har ansvar for svært viktig tjenesteproduksjon kommunene, og 

som det er viktig at kontrollutvalget i Molde følger med. 

Også andre kontrollutvalg i distriktet, ønsker å følge med på RIR IKS. Kontrollutvalget i 

Rauma har henvendt seg til RIR og bedt om å få tilsendt møteinnkalling og protokoller fra 

representantskapsmøtene i RIR IKS. 

RIR har gitt tilbakemelding om at de kan gjøre dette, dersom Kontrollutvalgssekretariatet 

for Romsdal kan være adressat for slik utsendelse på vegne av alle kontrollutvalgene.  

Sekretariatet vil på vegne av kontrollutvalget i Rauma gi tilbakemelding om at dette er 

greit, og at dette også er ønskelig for kontrollutvalgene i de andre eierkommunene; Aukra, 

Gjemnes, Hustadvika og Molde. 

ARBEIDSPLAN 2020 - KONTROLLUTVALGET

Jane Anita Aspen 

daglig leder 
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Tilsyn med forvaltningen 

 
Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen 

Fortløpende rapportering  

 
• Kontrollutvalgsmedlemmene skal ha tilgang til dokumenter fra alle politiske utvalg.  

• Magne Reiten er kommunestyrets representanter i kontrollutvalget. 

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

kontrollutvalget, har utvalget fordelt ansvar slik: 
- 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  

• Rapporter fra eksterne tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging.  

• Mislighetssaker 

Aktuell 

informasjon/orienteringer 

I den grad temaer/områder ikke blir undersøkt gjennom bestilling av 

forvaltningsrevisjon, kan det være aktuelt å be om tilbakemeldinger fra 

administrasjonen på ulike områder, risiko og vesentlighetsvurdering av kommunens 

virksomhet og virksomhet i kommunes selskaper, er et viktig verktøy for dette. Slik 

informasjon blir spesifisert under hvert enkelt møte.  

Saker til oppfølging vil også fremgå av kontrollutvalgets oppfølgingsliste 

17.02.20 • Arbeidsplan 2020 – Kontrollutvalget i Molde 

• Kartlegging av rutiner Ror-Innkjøp – videre oppfølging  

30.03.20 • Skatteoppkreverens årsrapport for 2019 og kontrollrapport fra Skatteetaten til 

orientering 

• Status på innkjøpsområdet 

• Virksomhetsbesøk/orientering fra enhetsleder 

24.04.20 • Rettsaker og varslinger 

08.06.20 • Økonomirapport 1. tertial 

• Statusrapport rettsaker og varslinger 

07.09.20 • Oppfølging av politiske vedtak  

26.10.20 • Økonomirapport 2. tertial 

07.12.20 •  

 

 

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon. 
 

Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 

 Utgangspunktet for oppgavene er i hovedsak knyttet til reglene i Komml. § 23-2 og 

kap.24 samt forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3. 

17.02.20 • Interimrapport regnskapsrevisjon – regnskapsår 2019 

30.03.20 •  

24.04.20 • 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 

• Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2019. 

08.06.20 •  

07.09.20 • Orientering om revisjonsplan for revisjonsåret 2020. 

• Revisjonens rapport fra forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 

26.10.20  

07.12.20 • Interimrapport regnskapsrevisjon - regnskapsår 2020  
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Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon. 
 

Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon  
 Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon og reglene i komml. § 

23-3 og kap 24, samt forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 4 og 5. 

17.02.20 •  

30.03.20 • Dialogmøte 1 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av virksomhet og 

virksomhet i selskap 

24.04.20 •  

08.06.20 • Dialogmøte2 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av virksomhet og 

virksomhet i selskap 

07.09.20 • Plan for forvaltningsrevisjon 

26.10.20 •  

07.12.20 • Bestilling av forvaltningsrevisjon 

 

 

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll. 
 

Møte Oppgaver knyttet til eierskapskontroll 

 Utgangspunktet for oppgåvene er plan for eierskapskontroll, kommunelova §§ 23-4 og 

23-6, samt forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 4 og 5. 

17.02.20 •  

30.03.20 • Dialogmøte 1 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen sitt 

eierskap 

24.04.20 •  

08.06.20 • Dialogmøte 2 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen sitt 

eierskap 

07.09.20 • Plan for eierskapskontroll 

26.10.20 •  

07.12.20 • Bestilling av eierskapskontroll? 

 

 

Tilsyn med revisjonen 
 

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 

 Revisjonen rapporterer om sin virksomhet ved behov.  

Revisjonens plan for Molde kommune og er til enhver tid tilgjengelig for 

kontrollutvalget.  

Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til reglene i koml. § 23-2 og Kap 24, 

forskrift om kontrollutvalg og revisjon kap. 2 og 3, samt oppdragsavtale med revisjonen.   

17.02.20  

30.03.20 • Oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon SA 

24.04.20 •  

08.06.20 • Åpenhetsrapport fra revisjonen 

07.09.20 • Vedlegg til oppdragsavtalen «Honorar for gjeldende år» (2020) gjennomgås. 

• Oppdragsansvarlig regskapsrevisors habilitetserklæring for Molde kommune for 

revisjonsåret 2020. 

• Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon, jf. FKT sin 

veileder. Vurdering av kontrollutvalget sitt tilsynsansvar for forvaltningsrevisjon, jf. 

NKRF sin veileder. 

26.10.20 •  

07.12.20 •  
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Budsjettbehandlingen 
 

Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
 Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2. 

17.02.20  

30.03.20  

24.04.20  

08.06.20  

07.09.20  

26.10.20 • Forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Molde kommune for 2021 

07.12.20  

 

Kontrollutvalgets rapportering 
 

Møte Oppgaver knyttet til  

kontrollutvalgets rapportering 

 Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til reglene i koml. § 23-5 og forskrift om 

kontrollutvalg og revisjon §§ 4 og 5. 

Forvaltningsrevisjonsrapporter og eierskapskontroller blir rapportert straks. Det blir 

utarbeidet årsrapporter hvert år uten første år etter nytt valg, da denne er erstattet av 

kontrollutvalget sin virksomhetsrapport som ble lagt frem av avtroppende 

kontrollutvalg. Oppfølging av anbefalinger i 

forvaltningsrevisjonsrapporter/eierskapskontroller skal gå frem av kontrollutvalgets 

årsrapport/virksomhetsrapport. 

17.02.20 • Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023 

30.03.20 •   

24.04.20 •  

08.06.20 •  

07.09.20 •  

26.10.20 •  

07.12.20 •  
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