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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler:  
Dato:   
Saksmappe:  11/271 
 

 

 

Godkjenning av protokoll  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
15/11 Kommunestyret 31.05.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Protokoll fra kommunestyremøte 29.03.2011 godkjennes. 
 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler:  
Dato:   
Saksmappe:  11/271 
 

 

 

Referater  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
16/11 Kommunestyret 31.05.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 

1. Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS, Årsberetning 2010 for Indre Østfold  
Kontrollutvalgssekretariat IKS, datert 15.04.2011. 

 
2. Skatteoppkreveren i Marker, Virksomhetsplan 2010. 
 
3. PPT – Årsmelding 2010. 
 

 
 
 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  613  
Saksbehandler: Eva Enkerud 
Dato:  11.05.2011 
Saksmappe:  10/725 
 

 

 

Framtidig behov for trygde- og omsorgsleiligheter  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
26/11 Formannskapet 19.05.2011 
17/11 Kommunestyret 31.05.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Braarud Borettslag. 
Rådmannen foreslår at Marker kommune anmoder Styret i Braarud Borettslag om å vurdere 
en utvidelse av borettslaget (gjerne benevnt Braarud II borettslag) med 10 leiligheter med 2 
soverom.  Det er en forutsetning for utvidelsen at det oppnås investeringstilskudd fra 
Husbanken f.t. kr. 666.600,- pr. leilighet. 
 
Det forutsettes at borettslaget oppnevner en planleggings-/byggekomite vedr. utvidelsen og at 
kommunen er representert i denne med minst to representanter med tale-, forslags- og 
stemmerett. 
 
Marker kommune dekker omkostningene til forprosjektet, men dersom utvidelsen blir en 
realitet legges disse kostnadene inn i byggekostnadene for utvidelsen. 
 
Når planleggings-/byggekomiteen er ferdig med sitt arbeide legges saken fram for 
kommunestyret til endelig behandling. 
 
Leiligheter i Aasveien.  
Rådmannen foreslår at leilighetene i Aasveien foruten å være trygdeboliger også kan benyttes 
til vanskeligstilte personer på boligmarkedet, både p.g.a. helsemessige problemer og 
problemer av økonomisk art og som har vanskelig for å skaffe seg bolig. 
 
Det foretas nødvendig vedlikehold og standardheving av boligene og det innhentes tilbud på 
dette.  Så snart dette er gjort og en kjenner kostnaden behandles saken på nytt.   
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 19.05.2011 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Braarud Borettslag. 
Rådmannen foreslår at Marker kommune anmoder Styret i Braarud Borettslag om å vurdere 
en utvidelse av borettslaget (gjerne benevnt Braarud II borettslag) med 10 leiligheter med 2 
soverom.  Det er en forutsetning for utvidelsen at det oppnås investeringstilskudd fra 
Husbanken f.t. kr. 666.600,- pr. leilighet. 
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Det forutsettes at borettslaget oppnevner en planleggings-/byggekomite vedr. utvidelsen og at 
kommunen er representert i denne med minst to representanter med tale-, forslags- og 
stemmerett. 
 
Marker kommune dekker omkostningene til forprosjektet, men dersom utvidelsen blir en 
realitet legges disse kostnadene inn i byggekostnadene for utvidelsen. 
 
Når planleggings-/byggekomiteen er ferdig med sitt arbeide legges saken fram for 
kommunestyret til endelig behandling. 
 
Leiligheter i Aasveien.  
Rådmannen foreslår at leilighetene i Aasveien foruten å være trygdeboliger også kan benyttes 
til vanskeligstilte personer på boligmarkedet, både p.g.a. helsemessige problemer og 
problemer av økonomisk art og som har vanskelig for å skaffe seg bolig. 
 
Det foretas nødvendig vedlikehold og standardheving av boligene og det innhentes tilbud på 
dette.  Så snart dette er gjort og en kjenner kostnaden behandles saken på nytt.   
 
 
Bakgrunn: 
Marker kommunestyre fattet i møte 28. september 2010 (sak PS 59/10) følgende enstemmige 
vedtak: 
 ”Marker kommune oppfører to rekkeleiligheter i Idrettsveien i.h.t. de opprinelige  
             planene fra 1985.  Tegningene ajourføres i.h.t. dagens krav og det innhentes anbud på  
             byggingen. 
 
  Det er en forutsetning at det oppnås minimum 20 % tilskudd i Husbanken og at   
             Husbanken innvilger resterende kr. 2.120.000,- i lån. 
 
  Dersom det ved anbudsinnhentingen viser seg at kostnadene ved prosjektet blir større   
             enn anslaget, vurderes prosjektet på nytt. 
 
  Husleien fastsettes endelig så snart byggingen er ferdigstilt og endelig  
             byggeregnskap foreligger. 
 
  Rådmannen legger fram sak angående utnytting, eventuelt endring av status til   
             annen bruk, ved trygdeboligene i Åssvingen og samtidig vurdere utbygging av  
            10 nye omsorgsleiligheter i tilknytning til Marker bo- og servicesenter.” 
 
Vurdering: 
Ut fra foranstående vedtak fremmer rådmannen følgende vurdering over leiligheter som 
disponeres pr. i dag: 
 
Antall trygdeleiligheter pr. i dag. 
Aasveien ………………………….. 10 
Idrettsveien ………………………..   6 + eventuell utvidelse med 2 
Industriveien ………………………   6 
 
Antall omsorgsleiligheter pr. i dag. 
Bo- og servicesenteret ……………  13 
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Braarud Borettslag ……………….   28 herav 12 leiligheter med 2 soverom 
 
Andre boliger for utleie. 
I tillegg til disse boligene/leilighetene disponeres følgende: 
 
Ørjetun. 
4 eneboliger 
3 mindre leiligheter i 2. etasje i administrasjonsbygget 
1 leilighet i kommandantboligen 
 
Ungdomsboliger i Lihammeren borettslag. 
6 leiligheter. 
 
Lilleveien Borettslag. 
7 leiligheter 
 
Til sammen 86 leiligheter. 
 
Det er i tillegg også leid 2 – 3 leiligheter i det private markedet for videreutleie. 
 
Befolkningsutviklingen framover.  
I følge Statistisk Sentralbyrå vil Marker kommune ha følgende befolkningsutvikling i 
tidsrommet 2010 – 2030: 
 
Antall innbyggere. 
2010    2012    2014    2016    2018    2020    2022    2024    2026    2028    2030 
3.471   3.491   3.489   3.495   3.517   3.529   3.553   3.568   3.594   3.605   3.633 
 
Aldersutviklingen ser slik ut. 
            2010    2012    2014    2016    2018    2020    2022    2024    2026    2028    2030 
70-79 
år          282      297      316      340      377       413     421       427      434     413       413 
80  
år+       203      205      204      200      213        212     227      244      265     307       333 
 
Følgende er på venteliste for å få tildelt trygde- og omsorgsboliger: 
Iflg. opplysning fra bo- og servicesenteret er det pr. 09.11.2010 følgende på venteliste: 
 
Trygdeleiligheter. 
5 søknader 
Omsorgsbolig – sone 13. 
9 søknader 
Braarud borettslag (omsorgsboliger). 
9 søknader.  Pr. 3. mai 2011 er ventelisten økt til 12 søknader.  De fleste ønsker leilighet med    
                    to soverom. 
 
Iflg. opplysning fra psykiatrisk sykepleier er det pr. 11.11. 2010 følgende som ønsker 
leilighet: 
7 personer 
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Hvordan løse utfordringen med leiligheter framover. 
Det har de seneste årene vært en merkbar dreining slik at etterspørselen etter 
omsorgsleiligheter i Braarud Borettslag har økt, selv om disse er med innskudd og 
brukeren må betale innskuddet selv.  Grunnen til dette synes å være at leilighetene ligger 
meget sentrumsnært bl.a. til butikker, lege, bank og apotek m.v.  I tillegg til dette føler 
beboerne en stor trygghet ved at hjemmetjenesten er like i nærheten.  Leilighetene fungerer 
meget bra og de tilbakemeldinger som gis er meget positive.  Som det fremgår er det også 
lang venteliste på disse boligene, 12 stk. pr. dato.  
 
Når en ser befolkningsutviklingen framover etter prognosen fra Statistisk Sentralbyrå vil også 
den eldre befolkningen i Marker øke noe, slik at en antar at det vil være behov for ytterligere 
boliger til denne gruppen. 
 
Pr. i dag er også leilighetene meget rimelige, ut fra dagens marked, å eie leilighet i 
borettslaget idet innskuddet for en liten leilighet med ett soverom er ca. kr. 450.000,- og en 
husleie på ca. kr. 5.000,- pr. mnd.  Leilighet med to soverom har et innskudd på ca. kr. 
550.000,- med en husleie på ca. kr. 6.000,- pr. mnd.  I husleien ligger det utgifter til strøm, 
oppvarming, kabel-tv og alle kommunale avgifter. 
 
Det er nok størst etterspørsel etter leiligheter med to soverom, men leiligheter med ett 
soverom blir også akseptert dersom det ikke er noen annen mulighet. 
 
Beboerne i dag er stort sett eldre, men det er også litt yngre personer bosatt her. 
 
Det har en rekke ganger vært reist spørsmål om utvidelse av borettslaget, men foreløpig har 
dette ikke skjedd. 
 
Sett på bakgrunn av den interessen som er for leilighetene og den ventelisten på boliger som 
foreligger synes det naturlig med en utvidelse av borettslaget og kommunestyret har her 
antydet 10 leiligheter.  Det er som kjent størst interesse for leiligheter med to soverom og 
derfor bør det i denne omgang konsentreres om dette. 
 
I november 2008 fikk en et prisestimat for utvidelse/oppføring av 12 leiligheter til ca. kr. 17,5 
mill. 
 
Da borettslaget ble oppført i 2001/2 fikk en investeringtilskudd fra Husbanken med kr. 
431.000,- pr. leilighet og dette er en nok også avhenging av å få i dag dersom en utvidelse 
skal bli en realitet.  Dersom dette ikke oppnås vil antakelig innskuddet for leilighetene bli for 
stort. 
 
Utvidelse av Braarud Borettslag har vært behandlet bl.a. av borettslagets generalforsamling 
28. april 2005 og i styremøte 11. april 2008 (sak 5).  Der er det bl.a. tatt forbehold om at et 
eventuelt nybygg (utvidelse) ikke skal få noen negativ økonomisk innvirkning på driften av 
nåværende bygg. 
 
I tillegg er det tatt følgende forbehold: 
 
”Marker kommune skal gi skriftlig garanti til Braarud borettslag om at innskuddet for usolgte  
  leiligheter betales av kommunen til borettslaget.  Likeledes at husleien for usolgte   
  leiligheter betales av kommunen.” 
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Det er videre tatt forbehold om at dersom det ikke skulle bli noe tilbygg dekkes kostnadene 
ved utredningen m.v. av Marker kommune.  En eventuell utvidelse vil antakelig foregå i ett 
nytt borettslag benevnt Braarud II borettslag, fordi utvidelsen ikke skal berøre nåværende 
borettslags økonomi. 
 
På generalforsamlingen 8. mai 2008, som sak nr. 4, ble det fattet følgende vedtak: 
 
”1. Braarud Borettslag leier ut nødvendig tomteareal til Braarud II Borettslag for oppføring   
      av nye omsorgsboliger. 
 
  2. Generalforsamlingen gir Styret i Braarud Borettslag fullmakt til å inngå samtlige   
      nødvendige avtaler i forbindelse med utvidelsen av omsorgsboligene, herunder å inngå  
      avtale om utleie av tomt. 
 
  3. Generalforsamlingen ønsker at styret i Braarud borettslag blir representert i  
      planleggings-/byggekomiteen for Braarud II Borettslag med tale-, forslags- og   
      stemmerett.” 
  
Rådmannen foreslår at styret/generalforsamlingen i Braarud Borettslag vurderer en utvidelse 
av borettslaget med 10 leiligheter i.h.t. kommunestyrets vedtak så snart som mulig. 
 
Når det gjelder etterspørselen etter trygdeleiligheter har denne avtatt noe, men det er 
fremdeles behov og p.g.a. aldersammensetningen i kommunen må det antas at behovet vil øke 
noe. 
 
De eldste trygdeleilighetene er beliggende i Aasveien og allerede i kommunestyrets møte 18. 
desember 2001 ble det vedtatt at det skulle tas opp et lån på kr. 700.000,- til 
standardheving/vedlikehold av boligene.  Låneopptak til dette er ikke foretatt, men en har fått 
noe tilskudd fra Husbanken til vedlikehold.  Tross dette trenger boligene standardheving og 
det trengs betydelig vedlikehold som bl.a. ny kledning utvendig, drenering rundt boligene, 
utbedring av kloakkavløp, nye kjøkkeninnredninger, nye vinduer og dører.  
 
P.g.a. at leilighetene ligger litt langt fra Ørje sentrum og at standarden er lavere enn i de andre 
trygdeboligene er disse ikke like populære i dag. 
 
Det er ganske stort behov for utleieboliger til yngre personer med forskjellige helsemessige 
problemer og av den grunn mener rådmannen at det er riktig at disse boligene får en 
standardheving og at det foretas det vedlikeholdet som er nødvendig. 
 
Den 8. februar 2000 ble det nedsatt en komité til å komme med forslag på hvilke kommunale 
eiendommer som eventuelt skulle selges og kommunestyret fattet vedtak i saken 9. mai 2000 
(sak K-40/00). 
 
Kommunestyret vedtok i møte 18. desember 2001 (sak 094/01) at kommunens trygdeboliger i 
Aasveien, Idrettsveien og Industriveien skulle beholdes inntil videre. 
 
Forut for dette vedtaket var det vurdert om leilighetene skulle omdannes/selges til et 
borettslag eller ikke. Grunnen til dette var å skaffe kommunen kapital i forbindelse med 
byggingen av nytt bo- og servicesenter. 
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Det ble avholdt takst over de forskjellige boligene og Aasveien var taksert til kr. 3.600.000,-. 
 
Fordeler og ulemper ved ”borettslagsmodellen” ble vurdert og disse er oppsummert slik: 
 
Fordeler: 

• Kommunen får en lik driftsform for trygdeboliger og omsorgsboliger. 
• Administrasjon, drift og vedlikehold av boligene blir overtatt av borettslaget. 
• Kommunen får stilt kontante midler til rådighet for investering i nytt bo- og 

servicesenter uten å ta opp ekstra lån. 
 
Ulemper: 

• Beboerne må betale (eller belastes) innskudd fra første dag og kommunen må 
sannsynlig låne beboerne penger til innskuddet. 

• Betydelig arbeid med lånedokumenter.  Økt arbeid med innkreving av renter. 
• I vedtektene må det forutbestemmes hvilke grupper leieboere det aktuelle borettslaget 

er bestemt for.  Skal det være åpent for alle?  Kan leilighetene fritt omsettes?  Eller 
kan disse bare omsettes til boligsakene som kommunen bestemmer. 

• Fleksibiliteten ved bruk av leilighetene vil høyst sannsynlig bli innskrenket. 
 
Fordeler og ulemper ved at kommunen beholder trygdeboligen som i dag: 
 
Fordeler: 

• Kommunen får en fleksibel driftsform for trygdeboliger uten innskudd. 
• Kommunen beholder kapitalverdiene som i dag. 
• Kommunen får se virkningen av det nye bo- og servicesenteret før en eventuelt selger 

trygdeboligene. 
• Kommunen får inn årlige inntekter som om ønskelig kan benyttes til å betjene 

låneopptak til det nye bo- og servicesenteret i størrelsesorden 10 millioner, altså mer 
enn det en vil få ved salg av trygdeboliger til borettslag. 

 
Ulemper: 

• Administrasjon, drift og vedlikehold av boligene blir fortsatt kommunens ansvar, men 
dog med noe kompensasjon for administrasjon. 

• Kommunen får en ulik driftsform for trygdeboliger og omsorgsboliger. 
 
Det har nå gått ti år siden dette vedtaket ble fattet og den erfaringen en har gjort er at 
ordningen med trygdeboliger og omsorgsboliger (sone 13 på bo- og servicesenteret) uten 
innskudd har fungert meget bra i tillegg til omsorgsboliger i Braarud Borettslag med 
innskudd.  Dette har vært en meget fleksibel og fin ordningen. 
 
Rådmannen er av den mening at denne ordningen bør fortsette, men at Aasveien gis en 
oppgradering og at det foretas det vedlikeholdet som trengs.  I den forbindelse utarbeides det 
en beskrivelse m/kostnadsoverslag over de arbeidene som skal utføres før det innhentes anbud 
på arbeidende.  Oppgraderingen og vedlikeholdet foretas etter hvert som leilighetene blir 
ledige.   Husleien fastsettes til gjengs leie d.v.s. markedsleie. Ved fastsettingen av husleien 
legges det inn kostnader til administrasjon av leilighetene. 
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Etter rådmannens mening bør leilighetene omdefineres slik at disse også kan benyttes til 
boliger for vanskeligstilte personer, uansett alder, både p.g.a. helsemessige problemer og 
problemer av økonomisk art, som har vanskelig for å skaffe seg bolig. 
 
 
Konklusjon: 
Braarud Borettslag. 
Rådmannen foreslår at Marker kommune anmoder Styret i Braarud Borettslag om å vurdere 
en utvidelse av borettslaget (gjerne benevnt Braarud II borettslag) med 10 leiligheter med 2 
soverom.  Det er en forutsetning for utvidelsen at det oppnås investeringstilskudd fra 
Husbanken f.t. kr. 666.600,- pr. leilighet. 
 
Det forutsettes at borettslaget oppnevner en planleggings-/byggekomite vedr. utvidelsen og at 
kommunen er representert i denne med minst to representanter med tale-, forslags- og 
stemmerett. 
 
Marker kommune dekker omkostningene til forprosjektet, men dersom utvidelsen blir en 
realitet legges disse kostnadene inn i byggekostnadene for utvidelsen. 
 
Når planleggings-/byggekomiteen er ferdig med sitt arbeide legges saken fram for 
kommunestyret til endelig behandling. 
 
Leiligheter i Aasveien.  
Rådmannen foreslår at leilighetene i Aasveien foruten å være trygdeboliger også kan benyttes 
til vanskeligstilte personer på boligmarkedet,  både p.g.a. helsemessige problemer og 
problemer av økonomisk art og som har vanskelig for å skaffe seg bolig. 
 
Det foretas nødvendig vedlikehold og standardheving av boligene og det innhentes tilbud på 
dette.  Så snart dette er gjort og en kjenner kostnaden behandles saken på nytt.   
 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  M74  
Saksbehandler: Jon Gerhard Johansen 
Dato:  11.05.2011 
Saksmappe:  10/316 
 

 

 

Avtale om skogbrannovervåkingen i Østfold.  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
27/11 Formannskapet 19.05.2011 
18/11 Kommunestyret 31.05.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Formannskapet inngår avtale med Skogselskapet i Østfold om skogbrannovervåking fra 2011 
til 2016. Årlig beløp er kr 7.000,- og dette innarbeides i kommunens budsjett under 
hovedområde brann- og feiervesen.  
 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 19.05.2011 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Formannskapet inngår avtale med Skogselskapet i Østfold om skogbrannovervåking fra 2011 
til 2016. Årlig beløp er kr 7.000,- og dette innarbeides i kommunens budsjett under 
hovedområde brann- og feiervesen.  
 
Bakgrunn: 
Vedlagt forslag til avtale om skogbrannovervåking er en videreføring av en ordning som har 
fungert i Østfold over lengre tid. I de siste årene har det vært forhandlinger mellom 
Skogselskapet og kommunene og innholdet i avtalen, og det har nå kommet til et forslag for 
årene 2011-2016 som omfatter både flyovervåkning og bemanning av Linnekleppen i 
sesongen. For Markers del er det foreslåtte årlige beløpet på kr. 7.000,- vesentlig mindre enn 
det som har vært tilfelle for de siste sesongene. Dette skyldes at det er kommet til nye 
inntekter/ sponsorer til bemanningen av tårnet på Linnekleppen.   
 
Vurdering: 
Avtalen gir en god beredskap og forebyggende effekt  i forhold til skogbranner i kommunen, 
og det årlige beløpet på kr. 7.000,- vurderes som en beskjeden kostnad i forhold til nytten. I 
tillegg vurderes et bemannet tårn på Linnekleppen å være et godt tilbud som utfartsmål for 
både kommunens innbyggere og for turister.  
Avtalen forutsetter at alle kommunene i Østfold er med å bidrar, og det ser ut til at dette faller 
på plass med de begrensede kostnadene som påløper den enkelte.  
Avtalen er gjennomgått med lokalt brannvesen og beredskapsansvarlig som mener at det er et 
godt tilbud. Hvis en større skogbrann kan varsles tidlig eller avvverges som en følge av 
overvåkningen vil kostnaden raskt være dekket inn. 
 
 
Vedlegg: 
Avtaleforslag til signering. 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  X03  
Saksbehandler: Freddy Hagen 
Dato:  06.04.2011 
Saksmappe:  11/237 
 

 

 

TV-aksjonen 2011 - Norsk Folkehjelp Oppnevnelse av 
kommunekomite. 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
28/11 Formannskapet 19.05.2011 
19/11 Kommunestyret 31.05.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Saken legges frem for formannskapet som oppnevner kommunekomitè. 
Fra administrasjonen oppnevner rådmannen Freddy Hagen som sekretær og kontaktperson. 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 19.05.2011 
 
Behandling: 
Formannskapet fremmet følgende forslag til kommunekomitè:  
Ordfører 
Kirsten Hofseth. 
 
Dette ble enstemmig vedtatt. 
      
Rådmannen oppnevner Freddy Hagen som sekretær og kontaktperson. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Kommunekomitè for årets TV aksjon: 
Ordfører 
Kirsten Hofseth 
 
Sekretær og kontaktperson:  Freddy Hagen. 
 
 
Bakgrunn: 
Det er mottatt brev fra TV-aksjonen 2011 ved leder av fylkesaksjonskomiteen Anne Enger og 
fylkesaksjonsleder Nils Petter Hauge, datert 30.mars 2011 hvor det anmodes om at Marker 
kommune oppnevner kommunekomitè i anledning TV-aksjonen til høsten. 
 
TV-aksjonen i år avvikles søndag 23.oktober. 
Årets aksjon er tildelt Norsk Folkehjelp, og de innsamlede midlene skal gå til det omfattende 
arbeidet med å rydde miner i Europa, Afrika og Asia. 
 
I fjor ble ordfører og varaordfører oppnevnt som kommunekomitè med Freddy Hagen fra 
administrasjonen som komiteens sekretær og kontaktperson. 
 
Konklusjon: 
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Saken legges frem for formannskapet som oppnevner kommunekomitè 
 
Vedlegg: 
Brev fra fylkesaksjonsledelsen, datert 30.03.2011 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: Janne Johansen 
Dato:  29.04.2011 
Saksmappe:  11/269 
 

 

 

Samhandlingsprosjektet IØ og SØ  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
29/11 Formannskapet 19.05.2011 
20/11 Kommunestyret 31.05.2011 
19/11 Oppvekst og omsorgsutvalget 10.05.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Under forutsetning av full økonomisk kompensasjon ved innføring av 
samhandlingsreformen foreslås det at prosjektgruppens anbefalinger om opprettelse 
og innfasing av lokalmedisinsk kompetansesenter vedtas. Rapporten legges til grunn 
for videre arbeid 

2. For å sikre og ivareta god kommunikasjon i og fra prosjektet, bevilger Marker 
kommune kr. 5 pr. innbygger for 2011 for medfinansiering av en prosjektmedarbeider. 

3. Kostnadene kr 17 500,- dekkes av konto 1490 1010 100 – Reservert 
tilleggsbevilgninger. 

 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 10.05.2011 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 19.05.2011 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets/Oppvekst og omsorgsutvalgets  innstilling til kommunestyret: 

1. Under forutsetning av full økonomisk kompensasjon ved innføring av 
samhandlingsreformen foreslås det at prosjektgruppens anbefalinger om opprettelse 
og innfasing av lokalmedisinsk kompetansesenter vedtas. Rapporten legges til grunn 
for videre arbeid 

2. For å sikre og ivareta god kommunikasjon i og fra prosjektet, bevilger Marker 
kommune kr. 5 pr. innbygger for 2011 for medfinansiering av en prosjektmedarbeider. 

3. Kostnadene kr 17 500,- dekkes av konto 1490 1010 100 – Reservert 
tilleggsbevilgninger. 

 
Sammendrag:  
Kommunene i Indre Østfold skal behandle og tilslutte seg prosjektplanen for Samhandlingsprosjektet 
mellom kommunene og Sykehuset Østfold 2010-13. Hver kommune vil få framlagt konkrete 
samhandlingstiltak etter hvert som prosjektet utvikler seg.  
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Bakgrunn: 
Sykehuset Østfold (SØ) og kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg og 
Trøgstad (IØ) har gått sammen om Samhandlingsprosjektet IØ og SØ. Styringsgruppen for prosjektet 
består av samtlige rådmenn og ordførere i de 7 kommunene og 4 representanter fra ledelsen i 
Sykehuset Østfold. 
Prosjektet omfatter flere fagområder. Det arbeides for å utnytte kommunenes samlede kompetanse og 
ressurser gjennom interkommunalt samarbeid og oppgavedeling i regionen. Dette innebærer også å 
finne organisasjonsformer som ivaretar politisk styring og administrativ ledelse av helsetjenester. 
Grunnlaget for satsingen er regjeringens samhandlingsreform og ny sykehusstruktur i Østfold. 
Et av samhandlingsreformens viktigste virkemidler er etablering av økonomiske insentiver. Fra 
01.01.2012 får kommunene det fulle økonomiske ansvaret for utskrivingsklare pasienter.  
Det skal bygges nytt østfoldsykehus på Kalnes som skal stå ferdig i 2015. Med opprustet sykehusbygg 
i Moss får man da en tostrukturmodell. En omlegging av driften, med kortere liggetid og overgang til 
mer dagbehandling og poliklinisk virksomhet, vil gi økt aktivitet i spesialisthelsetjenesten. Samtidig 
må kommunene forberede seg på en økt håndtering av oppgaver lokalt. 
Grunnlaget for samarbeid mellom kommunene og sykehuset er lagt i Samarbeidsavtalen. I tillegg 
deltar sykehuset i 4 ulike prosjekter i Østfold som alle har satt fokus på forberedelser til og 
gjennomføring av samhandlingsreformen. Samhandlingsprosjektet i Indre Østfold er det prosjektet 
som har kommet lengst. 
Kommunene i prosjektet har felles legevakt, som er en viktig aktør i samhandlingsarbeidet blant annet 
ved sin portnerfunksjon for bruk av sykehustjenester. Dette er også en instans som, særlig innenfor 
psykiatri, mottar pasienter som kan falle mellom to stoler i møtet med kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten. 
Samhandlingsprosjektet IØ og SØ har utviklet en omfattende prosjektportefølje med 3 fokusområder: 
1.  Lokalmedisinsk kompetansesenter 
2. Forsterkede tiltak for særskilte grupper 
3. Strategisk helsearbeid og forebygging 
I prosjektet vurderes blant annet Askim Helsehus (Askim sykehus), hvor legevakten er lokalisert, som 
en aktuell løsning for lokalisering av lokalmedisinsk kompetansesenter. Arbeidet med lokalmedisinsk 
kompetansesenter foregår nå i tett samarbeid med fagmiljøene i kommunene, og vil bli fremlagt til 
politisk behandling tidligst høsten 2011. 
Den første saken som blir lagt frem for kommunestyrene er ACT (aktivt oppsøkende 
behandlingsteam). Målgruppen er mennesker med alvorlige psykiske lidelser, ofte med samtidige 
ruslidelser, som ikke er i stand til å benytte seg av de tjenestene som tilbys fra det ordinære 
hjelpeapparat i kommune og sykehus. 
SØ har finansiert prosjektets innledende faser med i overkant av 1 million kroner. Prosjektet er videre 
dekket gjennom midler fra helsedirektoratet. I styringsgruppemøtet i november 2010 ble det anbefalt 
et bidrag fra kommunene på kr 5,- pr innbygger for 2011, for å sikre god kommunikasjons- og 
informasjonsflyt. SØ vil bidra med halvparten av kommunenes samlede beløp.  
 
 
Vurdering: 
Tverrfaglige vurderinger: 
Samarbeid mellom kommunene vil gi et større pasientgrunnlag med muligheter for robuste enheter 
med stabilitet/kontinuitet i drift, samt bedre utstyr og fasiliteter. Gjennom team sammensatt av ulike 
faggrupper vil man kunne oppnå bredde i fagressurser og skape tverrfaglig tilnærming. 
Samlokalisering av tjenester vil gi muligheter for å utnytte felles personalressurser og overførbar 
kompetanse.  



  Sak 20/11 
 

 Side 18 av 34   
 

Lokalmedisinsk senter betegner en paraplyorganisasjon for samhandling i helsevesenet, med 
samarbeid mellom kommuner og sykehus, mellom kommuner og tjenester innad i en kommune. 
Samhandlingsprosjektet IØ og SØ benytter betegnelsen ”kompetansesenter” og sier med det at 
kompetanseutvikling er sentralt. Mangel på kompetanse i kommunehelsetjenesten er en av de viktigste 
hastighetsbegrensende faktorer for gjennomføring av reformen. Faglig trygghet er vesentlig for både å 
forebygge unødige sykehusinnleggelser og å ta imot utskrivingsklare pasienter. Gjennom 
helsesamarbeid vil det kunne skapes solide fagmiljøer med tilknytning til utdannings- og 
forskningsinstitusjonene, og regionen vil fremstå som attraktiv i rekruttering av kvalifisert 
arbeidskraft. 
Lokaliseringsspørsmålet for Samhandlingsprosjektets foreslåtte lokalmedisinske kompetansesenter er 
ennå ikke avklart. Her kan man se for seg ulike alternativer som a) benytte eksisterende 
bygningsmasse ved Askim sykehus, b) bygge nytt eller c) fysisk spredte enheter under felles 
organisatorisk overbygning. 
Samhandlingsreformen legger stor vekt på etablering av kommunale tilbud før, i stedet for og etter 
sykehusopphold. Det betyr likevel at pasienter som trenger spesialisthelsetjeneste skal behandles på 
sykehus. Samhandlingsprosjektet IØ og SØ tar opp i seg tiltak for særskilte grupper innenfor 
rehabilitering, palliasjon, demens, funksjonshemmede, rus og psykiatri. Det dreier seg om å vurdere 
mulige samarbeid rundt pasienter som en liten kommune har få av, men som vil kunne være relativt 
ressurskrevende når behovet oppstår. 
Kapasitet er en viktig forutsetning for gjennomføringen av reformen. Prosjektet legger opp til 
interkommunale løsninger for utvikling av fagmiljøer, styrke kvaliteten i arbeidet innenfor ulike 
fagområder og for å håndtere kompetansekrevende oppgaver. Den enkelte kommune må imidlertid 
selv sørge for å ha tilstrekkelig kapasitet og høy nok bemanning for å håndtere volumet av 
pasientstrømmen. Dette forutsetter økte statlige tilskudd. 
 
Vurderinger i forhold til etisk refleksjon og miljøforhold: 
Gjennom prosjektet settes det søkelys på forebygging, behandlerkompetanse og samhandling i Indre 
Østfold kommunene. Med et samlet innbyggertall på snart 50 000 ligger det, med en riktig 
ressursfordeling og organisering, til rette for å bygge opp regionale funksjoner som gir likeverdige 
tilbud i nærmiljøet.  
Innbyggerne er hovedmålet for prosjektarbeidet. Fravær av sykdom er det beste gode vi kan gi. 
Sykdomsbegrensing tidlig i forløpet er svært viktig, både for pasientens livskvalitet og med tanke på 
samfunnets bæreevne. De store kostnadskrevende oppgavene kommer gjerne sent i sykdomsforløpet. 
At kommunene, i samarbeid med sykehuset, vil utvikle kompetente tilbud lokalt, bør medføre at 
enkelte pasienter unngår lange reiseveier for å få behandling. Dette er tidsbesparende for pasienter og 
pårørende. For enkelte pasienter vil dette ha mye å si for livskvaliteten. Redusert transport er 
miljøvennlig. 
For helsepersonell vil det skapes økt trygghet i hverdagen, gjennom ambulante tjenester, styrking av 
fagnettverk og tilknytning til fagmiljøer. 
Samhandlingsprosjektet IØ og SØ gir en verdifull plattform for å drøfte og fremme behov, på både et 
operativt og overordnet plan. I prosjektets møteplasser søkes det å oppnå likeverd mellom kommuner 
og mellom kommuner og sykehus idet både kommuner og sykehuset representert. Her er det gode 
muligheter for å skape forståelse for hverandres situasjon og utveksle erfaringer, noe som også gjør at 
samhandlingstiltak kan utvikles med bedre presisjon. 
 
 
 
Økonomiske forhold: 
Helsesamarbeid vil gi en rekke stordriftsfordeler. Indre Østfold Legevakt er et godt eksempel på 
interkommunalt helsesamarbeid i praksis. Pleie- og omsorgstiltakene i prosjektet handler først og 
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fremst om ressursstyring, og ikke direkte ressursbesparelse. Pleie- og omsorgstjenestene er sårbare i 
forhold til bemanning og økonomi. Manglende bredde i bemanningen er et problem. Dette kan løses 
ved felles kompetansestyring i regionen. 
Samhandlingsreformen understreker at kommunene ikke skal få nye oppgaver uten at det samtidig 
følger midler med til å gjennomføre dem. Enkelte kommunale oppgaver vil imidlertid få gradvis økt 
omfang. Det er vesentlig at sykehuset og kommunene har en tett dialog med ansvarsavklaring 
underveis. 
Det grenseforskyvende samhandlingsarbeidet mellom sykehus og kommuner skal nedfelles i 
lovpålagte avtaler. Et eksempel på avtalefestet virksomhet vil være forslag om opprettelse av ACT. 
Dette er et av flere tiltak som følger opp Samhandlingsreformens intensjon om å skape et nytt terreng 
mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. 
Samhandlingsprosjektet IØ og SØ er stort og avansert prosjekt, som har flere perspektiver å forholde 
seg til. Prosjektet må følge samhandlingsreformens gradvise konkretisering, og samtidig kommunisere 
det interkommunale ambisjonsnivået, både til sykehuset og til kommunene. En egenandel fra 
oppdragsgiverne skal tilføre midler ut over det som ble innvilget til arbeid med fagområdene, nemlig å 
sikre god kommunikasjon mellom prosjektet og eiere.  
Så langt er prosjektet fullfinansiert av SØ og midler fra Helsedirektoratet. Sykehuset vil nå øke sin 
andel gjennom delfinansiering av en prosjektmedarbeider for ovennevnte formål. En egenandel på kr. 
5 pr innbygger vil signalisere at kommunene tar ansvar for prosjektporteføljen. Egenfinansiering er en 
forutsetning når det skal søkes om midler for 2011. 
 
Andre planer: 
Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen 
 
 
 
Vedlegg: 
 

1. Prosjektplanen av 25.08.10 
2. St.meld. nr. 47 (2008-2009), Kap 1. Sammendrag 

 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  P13 &40 
Saksbehandler: Vidar Østenby 
Dato:  12.05.2011 
Saksmappe:  11/316 
 

 

 

Søknad fra Haldenvassdragets Kanalselskap om omdisponering 
av tidligere innvilgede midler.  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
32/11 Formannskapet 19.05.2011 
21/11 Kommunestyret 31.05.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune godkjenner omdisponering av de kr 50.000 som er utbetalt til 
Otteidprosjektet, til omsøkte prosjekt. 
 
Det bevilges ytterligere kr 100.000 til prosjektet ”Flere båter på Haldenkanalen”.  Utgiften 
dekkes av disposisjonsfondet og kostnadsføres på konto1470 7300 360. 
 
Vedtaket forutsetter at alle de aktuelle kommunene deltar finansielt. 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 19.05.2011 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune godkjenner omdisponering av de kr 50.000 som er utbetalt til 
Otteidprosjektet, til omsøkte prosjekt. 
 
Det bevilges ytterligere kr 100.000 til prosjektet ”Flere båter på Haldenkanalen”.  Utgiften 
dekkes av disposisjonsfondet og kostnadsføres på konto1470 7300 360. 
 
Vedtaket forutsetter at alle de aktuelle kommunene deltar finansielt. 
 
 
 
Sammendrag: 
Haldenvassdragets Kanalselskap søker omdisponert kr 50.000 fra Otteidprosjektet til prosjekt 
”Flere båter på Haldenkanalen”, samt ytterligere kr 100.000 til samme formål. 
 
Marker kommune bevilget i 2002 kr 150.000 til Otteidprosjektet. Prosjektet skulle bidra til 
overføring av båter mellom Store Lee og Haldenkanalen. Kr 50.000 ble utbetalt i 2003, mens 
kr 50.000 skulle belastes budsjett 2004 og kr 50.000 budsjett 2005.  
 
Otteidprosjektet ble ikke gjennomført, og midlene fra 2004 og 2005 ble ikke utbetalt. 
Kanalselskapet søker nå om å få omdisponert de utbetalte midler og en fornyet bevilgning på 
de resterende midler, til et prosjekt med tilnærmet samme formål. 
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Bakgrunn 
Otteidprosjektet skulle bidra til overføring av båter mellom de to kanalene. Siste utredning 
gikk på veitransport mellom Botten og Gjusbu. Det ble søkt et Interreg-prosjekt for å få 
finansiert investeringene. Den norske medfinansieringen kom raskt på plass, mens det 
imidlertid tok svært lang tid før den svenske medfinansieringen kom på plass. Når all 
medfinansieringen var på plass, var det ikke flere midler igjen i Interregprogrammet, og 
prosjektet ble lagt på is. 
 
Fylkesmannen i Østfold innvilget kr 220.000 til Otteidprosjektet, og også disse er søkt 
omdisponert til det nye prosjektet.  
 
Intensjonen med oppfølgingsprosjektet ”Flere båter på Haldenkanalen” er den samme som for 
Otteidprosjektet: Gjøre Haldenkanalen mer tilgjengelig for båtfolket, og dermed få et langt 
større besøk.  
 
Prosjektet inneholder innkjøp av 2 stk. båthengere  med nyttelast inntil 3 tonn. Hengerne kan 
trekkes av store personbiler, og Kanalselskapet vil inngå avtale med personell som utfører 
transporten. En henger skal stasjoneres i Ørje og en i Halden. Ordningen skal danne et 
båttransportnettverk med transporttilbud mellom: 
 
• Halden havn og Tistedal, sør i Haldenkanalen 
• Otteid, Stora Lee og Haldenkanalen 
• Mellom nedstrøms og oppstrøms Ørje sluser 
• Haldenkanalen (Ørje) og Dalslands Kanal (Töcksfors) 
• Haldenkanalen (Ørje) og Øyeren, Glomma (Sandstangen i Trøgstad) 
• Haldenkanalen (Ørje) og Oslofjorden (Drøbak)   
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Vurdering 
 
I søknaden heter det: 
I årene 2008 til 2011 er det investert over 23 mill kroner for å sette i stand sluseanleggene i 
Haldenkanalen. Dette er et stort spleiselag mellom Staten (Riksantikvaren og Olje- og 
energidep), Østfold fylkeskommune, de fire Haldenkanalkommunene, Østfold Energi, 
Unistiftelsen og Gjensidigestiftelsen. Kanalens viktighet som et fyrtårn i regionen med stor 
betydning for opplevelser og rekreasjon for folk på og langs kanalen, er nå udiskutabel. 
Antall slusinger i Haldenkanalen økte i år 2010 med 50 % i forhold til år 2009. I år 2011 har 
vi et realistisk mål om igjen å øke antall slusinger med 50 %.  
 
Det brukes nå betydelig med midler fra det offentlige, både på nasjonalt, regional og lokalt 
nivå for å tilrettlegge kanalen. Slik situasjonen er i dag, har vi likevel alt for få gjester og 
besøkende som benytter den. I det siste har vi sett en økende trend til at folk flytter båtene 
mer, og det er derfor et stort potensial for å få flere båter inn i kanalen, både fra Oslo-fjorden, 
Dalslands Kanal og de som har sin båt på henger. Det må imidlertid tilrettelegges for dette. 
Prosjektet ønsker å tilrettelegge utsettingssteder og transport, slik at flytting kan skje i trygge 
former.  
 
I løpet av året vil sannsynligvis Regionalpark Haldenkanalen være etablert. Dette er i 
utgangspunktet en ti-årig samarbeidsavtale som inneholder mål og strategier for tre 
innsatsområder;  
 
• Merkevarebygging av Haldenkanalen  
• Stedsutvikling   
• Utvikling av opplevelsesnæringene   

 
Et mål er å etablere Haldenkanalen som en av de mest lønnsomme og triveligste regioner i 
Norge. Tiltaket ”Flere båter på Haldenkanalen” samsvarer med intensjonene i 
regionalplanarbeidet. 
 
Konklusjon 
Prosjektet er i tråd med Marker kommunes målsettinger om å tilrettelegge for opplevelser og 
næringsutvikling. Det er tidligere gjort bevilgning til et prosjekt med tilsvarende formål, og kr 
50.000 av dem er utbetalt. Det foreslås at det gis tillatelse til omdisponering av disse midlene, 
og at det gis en fornyet bevilgning på de resterende midler. 
 
Det forutsettes at alle de omsøkte kommuner deltar i finansieringen. 
 
 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  U64  
Saksbehandler: Vidar Østenby 
Dato:  12.05.2011 
Saksmappe:  11/324 
 

 

 

Regionalpark Haldenkanalen  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
30/11 Formannskapet 19.05.2011 
22/11 Kommunestyret 31.05.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune gir sin tilslutning til prinsippene i det foreliggende charter for regionalpark 
Haldenkanalen.  
 
Ny sak om endelig godkjenning av charteret, finansiering og valg til styrende organer i 
regionalparken, forutsettes i god tid før budsjettbehandlingen for 2012.  
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 19.05.2011 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune gir sin tilslutning til prinsippene i det foreliggende charter for regionalpark 
Haldenkanalen.  
 
Ny sak om endelig godkjenning av charteret, finansiering og valg til styrende organer i 
regionalparken, forutsettes i god tid før budsjettbehandlingen for 2012.  
 

Sammendrag 
Østfold fylkeskommune har tatt initiativ til et arbeid for å samordne og optimalisere satsingen 
på nærings- og stedsutvikling langs Haldenkanalen, herunder også Rømskog kommune. Det 
har vært sett på to ulike tilnærminger til en slik satsing, nemlig konseptet reisemålsutvikling 
og regionalpark (definert nedenfor).  
 
En styringsgruppe bestående av ordførerne langs Haldenkanalen har etter tilråding fra en 
administrativ prosjektgruppe tilrådd at utviklingen skal skje etter regionalparkkonseptet. Det 
ønskes nå en prinsipiell tilslutning fra partene til en 10-årig samarbeidsavtale, et såkalt 
charter, der partene forutsettes å bidra økonomisk i avtaleperioden. Rammene for det 
økonomiske bidraget vil det bli fremmet endelig forslag på i god tid før budsjettbehandlingen 
hos den enkelte part høsten 2011.  
 
Fylkeskommunen har behandlet saken og i utgangspunktet stilt seg positiv til å gå inn med 1 
mill kr. i friske midler pr. år i 10-års perioden.  
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Bakgrunn 
Etter et initiativ fra Østfold fylkeskommune 2.oktober 2009 om å få belyst viljen til en 
samlet satsing på nærings- og stedsutvikling langs Haldenkanalen, ble det nedsatt en 
arbeidsgruppe med representanter for 4 av de 5 berørte kommunene og Østfold 
fylkeskommune, for å se på hvilken måte dette kunne gjøres. Arbeidsgruppen har knyttet til 
seg en prosessleder, Børre Berglund fra Børre Berglund Reiselivsrådgivning, for å ha 
framdrift i prosessen. 
 
Gruppen inviterte beslutningsorganene i de 5 kommunene, samt representanter for 
fylkeskommunene Akershus og Østfold, Fylkesmannen i Østfold, Innovasjon Norge, 
destinasjonsselskapene, Haldenvassdragets kanalselskap og Utmarksavdelingen til et 
prosessmøte på Bjørkelangen 3. februar 2010, for å kartlegge en tilslutning til videre arbeid 
med saken, og få innspill til veivalg. På møtet ble også den planlagte regionalparksatsingen 
langs Telemarkskanalen presentert. Konklusjonen fra dette møtet var entydig at dette skulle 
det arbeides videre med, og arbeidsgruppen skulle vurdere alternativene regionalpark og 
reisemålsutvikling som basis for det videre arbeidet.  
 
Definisjonen på Regionalpark er:  
En dynamisk og langsiktig samarbeidsplattform for lokalsamfunn, myndigheter og næringsliv 
med interesser i et angitt og bosatt landskapsområde, som ivaretar og videreutvikler 
områdets natur- og kulturverdier, støtter lokal deltakelse, fremmer bærekraftig verdiskaping 
og merkevarebygging gjennom integrert områdeforvaltning og stedsutvikling.  
 
Konseptet skal være regionenes egen utviklingsstrategi. Satsingen ligger under 
Miljøverndepartementet, som har vært med og gitt bidrag til konseptene Valdres Natur- og 
kulturpark og Nærøyfjorden Verdsarvpark.  
 
Begrepet reisemålsutvikling brukes om en styrt langsiktig og helhetlig utvikling av et steds 
potensial som reisemål. I et markedsorientert perspektiv betyr dette at man kartlegger og 
systematiserer forutsetningene og skaffer seg et bilde av hva som gir stedet attraksjonskraft og 
grunnlag for å skape næringsvirksomhet. Reisemålsutvikling er behovet for å utvikle den 
helheten som gjør stedet gjesten oppfatter som reisemålet mer attraktivt, og styrke 
næringsaktivitet og tilbudet der. Innovasjon Norge har hånd om prosjekter under denne 
satsingen.  
 
Prosjektgruppen har drøftet innspill fra Innovasjon Norge og fra Valdres Natur- og 
kulturpark, og vurdert hva som vil være det beste veivalget for Haldenkanalen, og har 
anbefalt å gå for et regionalparkkonsept, blant annet for at dette også har et fokus på 
stedsutvikling, og ikke bare reiseliv. Styringsgruppen har gitt sin tilslutning til anbefalingen 
fra prosjektgruppen.  
 
Styrende organer 
Styringsgruppen for arbeidet med Regionalpark Haldenkanalen består av  
 
Helge Kolstad (Østfold fylkeskommune, leder)  
Jan A. Mærli (Aurskog-Høland kommune, ordfører) 
Nils Nilssen (Rømskog kommune, ordfører) 
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Stein Erik Lauvås (Marker kommune, ordfører) 
Tore Johansen (Aremark kommune, ordfører) 
Per-Kristian Dahl (Halden kommune, ordfører).  
 
Prosjektgruppen har bestått av  
Vidar Østenby (grensekommunene) 
Erik Bakke (næringskonsulent Aurskog-Høland)/fra 19.01.11 enhetsleder Ragnhild Lien  
Kjersti Berg Sandvik (Reiseliv Indre Østfold) 
Steinar Fundingsrud (Haldenvassdragets Kanalselskap)  
Jan Albert Haagensen (Østfold fylkeskommune, sekretær) 
 
Prosessleder: Børre Berglund (Børre Berglund Reiselivsrådgivning) 
 
Økonomi i forprosjektet 
For å finansiere det forberedende arbeidet, ga Hovedstyret for opplevelsesnæring i Østfold 
fylkeskommune tilsagn om kr. 160.000 til prosessen i sitt møte 17. februar 2010, i tillegg til 
kr. 20.000 i møte 21.10.2009. På grunn av stedsutviklingsdelen, har forprosjektet i tillegg fått 
støtte fra det såkalte LUK-prosjektet (Lokal samfunnsutvikling i Kommunene) med kr. 
140.000. 
 
Framdrift 
Det er utarbeidet en prosjektplan for regionalparkkonseptet som er presentert for 
styringsgruppen i oktober 2010. Denne har resultert i et forslag til langsiktig samarbeidsavtale 
(charter) mellom de berørte kommunene, den er behandlet første gang i styringsgruppen 
19.01. 2011 og anbefalt vedtatt med forbehold om endelig utarbeidet finansieringsplan.  
Charteret skal presenteres for beslutningstagere i berørte kommuner, fylkeskommuner, 
næringsliv og befolkning våren 2011. Responsen herfra vil avgjøre om prosjektet skal tas 
videre, og forankringsarbeidet starter for alvor da.   
 
Den videre framdriften er å eventuelt få charteret med finansieringsfordeling vedtatt av alle 
partene i prosjektet. I utgangspunktet regnes det med en ramme for prosjektet på 5 mill kr. pr. 
år, som fordeles på partene etter en finansieringsplan som ligger som et foreløpig forslag i 
charteret:  
 
Kostnader År 1 År 2 År 3
Merkevareprosess 1 500 000 250 000 150 000
Implementering av mv-strategi 150 000 500 000 500 000
Produktutvikling 500 000 600 000 600 000
Kommunikasjon, intern og ekstern 500 000 1 500 000 1 750 000
Kompetanseheving 250 000 250 000 250 000
Koordinering 400 000 400 000 400 000
Materiell, PR, internett 250 000 250 000 250 000
Diverse 450 000 250 000 100 000
Prosjektledelse, reiser og adm. 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Sum 5 000 000 5 000 000 5 000 000
 
Finansiering År 1 År 2 År 3
Fra Utviklingsavtalen  750 000 750 000 750 000
Halden, Aurskog-H og Akershus fk 750 000 750 000 750 000
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Østfold fylkeskommune 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Departement (KRD, Miljøvern) 1 250 000 1 250 000 1 250 000
Innovasjon Norge 1 250 000 1 250 000 1 250 000
Sum 5 000 000 5 000 000 5 000 000
 
I denne behandlingsomgangen må finansieringsplanen betraktes som foreløpig. Oppstart av 
hovedprosjektet er planlagt å skje i januar 2012.  
 
Innhold i charteret 
Haldenkanalen Regionalpark er en utviklingsregion som gjennom merkevarebygging og 
næringsutvikling innen opplevelsesnæringene basert på naturverdier, samt stedsutvikling, skal 
gi økt verdiskaping og bolyst i lokalsamfunnene langs kanalen.  
 
Mulighetene for næringsutvikling langs Haldenkanalen knyttes til naturen og primært 
foredling av tjenester og opplevelser basert på naturgitte fordeler. I denne sammenhengen er 
kanalen, vann, uberørt natur som ramme for ro og stillhet, samt naturen som arena for 
aktiviteter og utvikling av kulturelle opplevelser sentrale elementer. Opplevelsesnæringene 
med reiseliv og kulturopplevelse er identifiserte som de fremste mulighetene for 
næringsutvikling langs Haldenkanalen. 
 
Også for stedsutviklingen langs Haldenkanalen vil en utvikling av tilbudene innenfor reiseliv 
og kultur være viktige, da disse også vil kunne tilbys innbyggerne langs kanalen. Ved siden 
av tilgjengelige arbeidsplasser er ofte et godt kulturtilbud, gode fritidsmuligheter og egenart 
vesentlige forutsetninger for å skape tilflytning til distriktskommuner. 
 
Utfordringene er i første rekke at selve kanalen har behov for en kostnadskrevende 
oppgradering. Dernest å synliggjøre mulighetene for næringsutvikling slik at private initiativ 
kan motiveres og hjelpes til å realisere disse, samt kompetanseutvikling og merkevarebygging 
av Haldenkanalen. Å styrke Haldenkanalen sitt og stedene langs kanalen sitt omdømme i 
prioriterte målgrupper vil være en vesentlig utfordring. 
 
Visjonen for Regionalpark Haldenkanalen er  
 
”Langs Haldenkanalen er det et lønnsomt næringsliv og et rikt kulturliv, basert på naturen, 
spisset kompetanse og småsteder hvor folk ikke bare bor, men lever!” 
 
Målene er å: 

1. Bidra til å skape samarbeidsplattformer mellom alle interessenter i utvikling av 
opplevelsesnæringene og stedsutvikling langs Haldenkanalen 

2. Bidra til lokal medvirkning i forhold til ivaretakelsen og videreutviklingen av natur og 
kulturverdier som grunnlag for opplevelsesproduksjon 

3. Bidra til ivaretakelse og videreutvikling av særpregede natur- og kulturverdier, samt 
sørge for utvikling av kommersielle tilbud med basis i disse 

4. Bidra til bærekraftig verdiskaping 
 
Hovedstrategiene er at Regionalpark Haldenkanalen utvikler en sterkt felles identitet og 
merkevare samt at Regionalpark Haldenkanalen forankrer utviklingsarbeidet i lokal 
forvaltning og i det lokale næringslivet. Videre at Regionalpark Haldenkanalen utvikler et rikt 
reiseliv og kulturtilbud, samt til slutt at Regionalpark Haldenkanalen oppnår resultater 
gjennom samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser, og mellom næringer og sektorer. 
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I første omgang vil samarbeidet i regionalparken konsentrere seg om 4 områder: 
 
1. Merkevarebygging 
2. Stedsutvikling 
3. Utvikling av opplevelsesnæringene 
4. Primærnæringene 
 
Andre områder og satsinger vil komme til etter hvert etter beslutning i de styrende organer, 
alle skal legge 10-års perspektivet til grunn.  
 
Årlige kostnader er som tidligere vist ca 5 mill, dette skal finansieres i et spleiselag mellom 
kommunene, fylkeskommuner, departement og Innovasjon Norge. 
 

Vurdering 
Grensekommunene har utviklet et tett samarbeid knyttet til opplevelser, næring og bosetting, 
spesielt gjennom utviklingsavtalen. Fylkeskommunens initiativ er positivt i det det tar sikte på 
å samordne alle de innsatser som skjer på området, også i organer som ikke direkte er 
underlagt kommunenes styring, slik som Utmarksavdelingen, Kanalselskapet og 
reiselivsorganisasjonene. At også Aurskog-Høland og Halden inviteres inn, vil tjene 
utviklingene i hele regionen. Disse kommunene har for øvrig behandlet saken med positivt 
vedtak. 
 
Det er positivt at en forsøker å samle alle satsingene langs Haldenkanalen under en paraply 
som regionalparksatsingen er. Å få til et forpliktende samarbeid på nærings- og 
stedsutviklingssektoren over fylkes- og kommunegrenser med forutsigbare rammebetingelser 
vil kunne skape en ny giv i hele området.  
 
Når det gjelder den økonomiske siden av prosjektet, er denne foreløpig ikke helt fastlagt. Det 
er i forslag til charter forutsatt at fylkeskommunen skal gå inn årlig med 1 mill friske kroner 
over en 10-års periode regnet fra 2012. Fra kommunenes side er det regnet med bidrag via 
utviklingsavtalene for grensekommunene. Disse avtalene fornyes hvert fjerde år, dagens 
avtale går til og med 2012. Det er beheftet med noe usikkerhet hvorvidt dagens nivå kan 
opprettholdes de kommende periodene. Det er også vesentlig at det arbeides for å få inn 
Akershus fylkeskommune i spleiselaget som forutsatt, slik at begge fylkeskommunene blir 
involvert i prosjektet.  
 
Konklusjon 
En vil tilrå at prinsippene i avtalen godkjennes, og at det fremmes ny sak om finansiering og 
valg til styrende organer i løpet av 2011. 
 

Vedlegg 
Utkast til charter 19.01.2011 
 
 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  122 &76 
Saksbehandler: Else Marit Svendsen 
Dato:  02.05.2011 
Saksmappe:  11/291 
 

 

 

Oppvektsplan for barn og unge i Marker kommune  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
21/11 Oppvekst og omsorgsutvalget 10.05.2011 
23/11 Kommunestyret 31.05.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Oppvekstplan for barn og unge i Marker kommune 2011-2015 godkjennes 
 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 10.05.2011 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret: 
Oppvekstplan for barn og unge i Marker kommune 2011-2015 godkjennes. 
 
 
Bakgrunn: 
Marker kommune har ett sterkt fokus på barn og unge. Det blir brukt mye ressurser og det 
søkes om midler til diverse tiltak som gjelder barn og unge. På bakgrunn av dette hadde 
rådmannen sammen med virksomhetsledere, som har ansvar for barn og unge, ett ønske om 
en overordnet plan for det arbeidet som utføres og ønskes utført i kommunen.  
Marker kommune vedtok derfor i 2010 at det skulle lages en oppvekstplan for barn og unge i 
Marker kommune. 
 
Plangruppens mandat ble behandlet i oppvekst og omsorgsutvalget 7.12.2010 og i 
kommunestyret 14.12.2010.  
 
Vedtak i kommunestyret i sak 78/10: Marker kommune utarbeider oppvekstplan for barn og 
unge for 2011 – 2015. 
Utvalget som utarbeider planen får følgende mandat: 
Oppvekstplanen skal være ett overordnet styrings- og utviklingsverktøy for Marker 
kommune. 
Planen skal danne grunnlag for andre underliggende planer som for eksempel økonomi- og 
handlingsplaner på kommunalt nivå. 
Oppvekstplanen skal fremme samarbeid og helhetlig tenkning internt i kommunen, og mellom 
kommunale og andre instanser. 
Arbeidet med oppvekstplan skal være avsluttet i juni 2011 og behandles i kommunestyret i 
juni 2011.  
 
Plangruppen har bestått av virksomhetsledere, Bjørg Olsson (familie og helse), Tove 
Skubberud Wang (barnehage), Astri Lippestad (utviklingshemmede), inspektør Veronica 
Espelund (skole) og assisterende rektor Bjørn Furulund (skole). Leder for gruppa har vært 
Else Marit Svendsen, virksomhetsleder kultur og fritid. 
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Vurdering: 
Oppvekstplan for barn og unge i Marker kommune er bygd opp på følgende måte: 
Marker kommunes overordnede mål og visjoner. (Utdrag fra kommuneplanen) 
Målsettinger for barn og unge i Marker kommune. 
Fokusområder for oppvekstområdet er delt inn i følgende kapitler: 

• Tidlig innsats og forebyggende tiltak 
• Samhandling for helhetlige tjenester 
• God kvalitet på tjenester 

 
De tre fokusområdene er delt inn i hovedmål, delmål og tiltak. 
Økonomi 
Rammer og forutsetninger 
 
I Marker kommune er det ca 700 barn og unge mellom 0-17 år. Gode oppvekstvilkår legger 
grunnlaget for gode- og meningsfull barne- og ungdomsliv. Dette fremmer utviklingen av 
mennesker som bruker ressursene sine på en byggende måte for egen familie og det 
samfunnet de er en del av.  
Oppvekstplan for barn og unge i Marker kommune fokuserer på samarbeid, samhandling og 
kunnskap mellom kommunale og andre instanser for å yte best mulige tjenester ut mot barn 
og unge i Marker kommune. Det fokuseres også på foreldres ansvar for sine barn. Tidlig 
innsats og tiltak ifht dette griper dypt inn i planen.  
 Planen er overgripende og skal være retningsgivende for underliggende planer.   
 
Konklusjon: 
Oppvekstplan for barn og unge i Marker kommune godkjennes 
 
 
Vedlegg: Oppvekstplan barn og unge i Marker kommune 2011 - 2015 
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Tertialrapport for 1.tertial 2011  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
24/11 Kommunestyret 31.05.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Tertialrapport for Marker kommune 1.tertial 2011 tas til etterretning. 
 
 
 
Bakgrunn: 
 

Forskrift om årsbudsjett §10 sier at ”administrasjonssjefen, eventuelt kommunestyret eller 
fylkesrådet, skal gjennom budsjettåret legge frem rapport for kommunestyret eller fylkes-
tinget som viser utviklingen i inntekter og utgifter i henhold til vedtatte årsbudsjett”. 
Uttrykket ”gjennom budsjettåret” tolkes i forklaringene til forskriften til å være minimum to 
ganger pr år.  
 
Rådmannen har vurdert det hensiktsmessig å foreta rapporteringen etter hvert tertial. 
Revisjonen og formannskapet blir i tillegg orientert om kommunens skatteinngang månedlig. 
 
Virksomhetenes tertialrapporter følger som vedlegg. Det samme gjelder tilhørende 
regnskapsrapporter. 
 
 
Vurdering: 
 

Virksomhetene totalt sett disponerer et samlet brutto driftsbudsjett på 177,9 mill. kroner - 
herav utgifter til lønn utgjør 124,3 mill. kroner eller ca. 69,8 %. Inntekter er stipulert til 36,9 
mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør ca 141,0 mill. kroner – jfr. budsjettskjema 1B. 
  
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3%. I 
en normalsituasjon vil belastningen likevel være noe høyere enn dette da lønnsutbetaling i 
periode 6 (juni) er negativt. Regnskapet viser en netto utgift på 54,5 mill. kroner. Dette 
tilsvarer vel 38,7 % av budsjettet for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2010 var ca 
38,2 %.  
 
Skatt og rammeoverføringer:  
Skatteinngangen for perioden januar – april 2010 viser samlet 17,2 mill. kroner - dvs. ca 
29,4 % av budsjettert inngang for hele året. Til sammenligning var denne 29,2 % på samme 
tidspunkt i fjor. Det totale skatteanslaget for hele året er satt til 60,9 mill. kroner. Inngangen 
er ca 1,3 mill. kroner mindre enn forutsatt i periodisert budsjett. Rådmannen vil se an 
inngangen for mai, som er en ”stor” skattemåned, før det eventuelt foreslås noen justering av 
skatteanslaget. 
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Rammeoverføringer inkludert inntektsutjevning viser for perioden samlet inngang på 33,0 
mill. kroner – dvs. ca 37,5 % av budsjettert inngang for hele året. Til sammenligning var 
denne 36,2 % på samme tidspunkt i fjor. 
 
 
Konklusjon: 
 

De fleste av virksomhetene melder om at de er i rute økonomisk så langt i år, men noen 
melder også som avvik. Dette vil primært søkes løst ved interne omprioriteringer innen den 
enkelte virksomhet. Rådmannen vil derfor i denne omgang ikke fremme forslag om 
budsjettjusteringer mellom virksomhetene, men heller vurdere situasjonen på nytt etter neste 
tertial.  
 
Kommunestyret har gjennom å vedta budsjett for 2011 også fordelt tilgjengelige rammer 
mellom virksomhetene – jfr. budsjettskjema 1A og 1B. Budsjettjusteringer innen egne tildelte 
rammer foretas av virksomhetene selv innenfor gjeldende delegeringsreglement. Alle 
justeringer mellom virksomhetene derimot må eventuelt behandles av kommunestyret. 
 
 
Vedlegg: 
 

 Tertialrapport for perioden januar – april 2011, kommentardelen 
 Tertialrapport for perioden januar – april 2011, regnskapsrapporter 

 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: Karl Tore Seime 
Dato:  12.05.2011 
Saksmappe:  11/326 
 

 

 

Årsregnskap/Årsberetning 2010  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
31/11 Formannskapet 19.05.2011 
25/11 Kommunestyret 31.05.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar det framlagte regnskap for 2010. 
2. Kommunestyret vedtar rådmannens årsberetning for 2010, og tar virksomhetenes 

årsrapport til orientering. 
3. Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) fra driftsregnskapet kr 3 490 356,95 

med tillegg til budsjettert avsetning på kr 1 227 000, til sammen kr 4 717 356,95 
tillegges disposisjonsfond 2 5600 029. 

 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 19.05.2011 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret vedtar det framlagte regnskap for 2010. 
2. Kommunestyret vedtar rådmannens årsberetning for 2010, og tar virksomhetenes 

årsrapport til orientering. 
3. Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) fra driftsregnskapet kr 3 490 356,95 

med tillegg til budsjettert avsetning på kr 1 227 000, til sammen kr 4 717 356,95 
tillegges disposisjonsfond 2 5600 029. 

 
 
Bakgrunn: 
Kommunal- og regionaldepartementet har i forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10, 
fastsatt at regnskapet skal være avlagt/avsluttet innen 15. februar (i året etter regnskapsåret) 
og godkjent av kommunestyret innen 30. juni ( i året etter regnskapsåret). 
 
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til regnskapet forut for kommunestyrebehandlingen og vil 
behandle saken torsdag 19.mai, deres uttalelse vil bli lagt på bordet. 
   
Årsregnskapet omfatter driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske 
oversikter og noteopplysninger, som er innarbeidet i regnskapsdokumentet, I likhet med 
budsjett, er regnskapet avlagt på rammenivå. 
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Årsregnskapet ble avlagt 7. mars 2011, og endret 28. april 2011. Driftsregnskapet er avlagt 
med et mindreforbruk lik kr 3.490.357. I budsjett 2010 ble det vedtatt avsetning til 
disposisjonsfond lik kr 1.227.000. 
Årets finansieringsbehov i investeringsregnskapet var kr 19.627.278, hvorav investeringer i 
anleggsmidler var kr 16.614.711, utlån kr 1.160.000, avdrag kr 1.462.036 og avsetninger  
Kr 13.418.  
Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse, med overføring av kr 576.040 fra 
driftsregnskapet. 
 
 
Konklusjon: 
Rådmannen vil anbefale at kommunestyret vedtar det framlagte regnskap for 2010. 
Rådmannen vil videre anbefale at kommunestyret vedtar rådmannens årsberetning og tar 
virksomhetenes årsrapport til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
Årsregnskap 2010 
Årsberetning 2010/Årsrapport 2010 
Revisjonsberetning for 2010 
Revisjonsbrev 2010 
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Eventuell spørretime  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
26/11 Kommunestyret 31.05.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
 
I «Reglement for Marker kommunestyre» vedtatt av Marker kommunestyre 30. april 1996  
(sak K-34/96)  heter det følgende i § 14: 
 
«§14.  FORESPØRSLER (INTERPELLASJONER). 
 
 I tillegg til de saker som er ført opp på sakslisten til møtet, kan det enkelte    
 kommunestyremedlem komme med forespørsler og grunngitte spørsmål som rettes til  
 ordføreren.  Slike forespørsler bør være sendt skriftlig til ordføreren minst 2 dager før  
 kommunestyrets møte. 
 
 Forslag som fremsettes i forbindelse med denne, kan ikke avgjøres i møtet dersom ordføreren  
 eller 1/3 av kommunestyret motsetter seg det.» 
 
En viser til vedlagte saksframlegg. 
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REGNSKAPSSAMMENDRAG PR ARTSGRUPPE FOR PERIODEN JANUAR ‐ APRIL 2011


Art, sifferbrudd 2
Regnsk periode 


1-4 i 2011
Budsjett hele 


året 2011
Forbruk i % av 


året 2011 Rest i kr 2011


Budsjett for 
periode 1-4 i 


2011


Avvik i kr 
regn/bud 


perioden 2011
Regnsk periode 


1-4 i fjor
Forbruk i % av 


året i fjor
Rest i fjor 


samme periode


10 Lønn 46 069 821 126 687 000 36,37 80 617 179 44 982 954 -1 086 867 43 995 213 34,48 83 605 787


11 Driftsutgifter 12 970 850 24 881 000 52,13 11 910 150 8 445 403 -4 525 447 11 453 875 46,06 13 414 125


13 Kjøp tjen erstatter komm eg 4 317 921 10 574 000 40,84 6 256 079 3 580 566 -737 355 5 511 831 51,85 5 118 169


14 Overføringer 6 658 309 16 740 000 39,77 10 081 691 4 409 622 -2 248 687 5 979 724 45,34 7 208 087


15 Finansieringsutg / trans 97 948 2 133 000 4,59 2 035 052 60 000 -37 948 209 827 8,25 2 333 173


16 Salgsinntekter ‐8 917 692 ‐20 766 000 42,94 -11 848 308 ‐8 190 899 726 793 ‐8 844 868 43,19 -11 632 132


17 Refusjoner ‐4 696 163 ‐15 406 000 30,48 -10 709 837 ‐4 287 352 408 811 ‐6 521 595 28,86 -16 079 405


18 Overføringer ‐216 016 ‐36 000 600,04 180 016 ‐12 000 204 016 ‐31 575 87,71 -4 425


19 Finansieringsinnt / trans ‐5 000 ‐950 000 0,53 -945 000 ‐66 667 -61 667 ‐313 569 34,08 -606 431


Utgifter 70 114 849 181 015 000 38,73 110 900 151 61 478 545 -8 636 304 67 150 470 37,55 111 679 341


Inntekter -13 834 871 -37 158 000 37,23 -23 323 129 -12 556 918 1 277 953 -15 711 607 35,68 -28 322 393


T o t a l t 56 279 978 143 857 000 39,12 87 577 022 48 921 627 -7 358 351 51 438 863 38,16 83 356 948


REGNSKAPSSAMMENDRAG PR ANSVARSOMRÅDE FOR PERIODEN JANUAR ‐ APRIL 2011


Hele utvalget


Ansvar
Regnsk periode 


1-4 i 2011
Budsjett hele 


året 2011
Forbruk i % av 


året 2011 Rest i kr 2011


Budsjett for 
periode 1-4 i 


2011


Avvik i kr 
regn/bud 


perioden 2011
Regnsk periode 


1-4 i fjor
Forbruk i % av 


året i fjor
Rest i fjor 


samme periode


1010 Kommunestyre/formannskap 350 507 2 190 000 16 1 839 493 392 078 41 571 321 484 17,99 1 465 516


1015 Oppvekst- og omsorgsutval 0 73 000 0 73 000 0 0 0 0 62 000


1016 Plan- og miljøutvalg 0 123 000 0 123 000 0 0 0 0 102 000


1020 Støtte til politiske part 0 60 000 0 60 000 0 0 0 0 60 000


1030 Stortings og kommunevalg 39 423 133 000 29,64 93 577 5 320 -34 103 5 652 0 -5 652


1040 Eldreråd 0 15 000 0 15 000 3 001 3 001 0 0 15 000


1045 Ungdomsråd 0 32 000 0 32 000 6 667 6 667 0 0 32 000







1060 Overformynderiet 76 387 201 000 38 124 613 63 291 -13 096 72 591 40,11 108 409


1080 Arbeidsmiljøutvalget 50 180 231 000 21,72 180 820 73 118 22 938 126 235 44,92 154 765


1100 Kontroll og tilsyn (revis 128 926 512 000 25,18 383 074 124 383 -4 543 133 524 26,08 378 476


1200 Rådmannskontoret 1 189 276 3 172 000 37,49 1 982 724 1 163 018 -26 258 1 268 148 38,5 2 025 852


1300 Kommunekassen 827 451 2 469 000 33,51 1 641 549 892 889 65 438 798 067 35,71 1 436 933


1400 Felles inntekter/utgifter 546 344 5 033 000 10,86 4 486 656 411 001 -135 343 1 372 821 45,71 1 630 179


1405 Servicetorget 727 599 1 715 000 42,43 987 401 609 378 -118 221 0 0 0


1410 Innkjøp 143 205 324 000 44,2 180 795 196 383 53 178 178 551 53,46 155 449


1420 IKT - Lokalt 416 256 850 000 48,97 433 744 283 333 -132 923 703 768 60,15 466 232


1421 IKT - Grenseregionen 815 169 1 330 000 61,29 514 831 935 824 120 655 987 119 72,16 380 881


1430 Sysselsetting 280 098 410 000 68,32 129 902 205 000 -75 098 280 098 68,32 129 902


1440 Lærlingeordning 129 459 177 000 73,14 47 541 60 283 -69 176 100 451 56,75 76 549


1450 Frikjøp tillitsvalgte 122 769 368 000 33,36 245 231 132 754 9 985 119 282 39,37 183 718


1460 Overføring fra premiefond 806 114 1 000 000 80,61 193 886 333 333 -472 781 1 240 950 124,09 -240 950


1470 Tilskuddsordninger fra Hu 12 950 0 0 -12 950 0 -12 950 0 0 0


1480 Pedagogisk rådgivning 60 106 286 000 21,02 225 894 104 173 44 067 76 237 30,87 170 763


1610 Reiseliv 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000


1700 Kirker 1 286 657 2 845 000 45,23 1 558 343 711 250 -575 407 1 338 500 50 1 338 500


1710 Andre religiøse formål 0 90 000 0 90 000 0 0 0 0 90 000


1800 Barnehageadministrasjon 3 385 723 4 719 000 71,75 1 333 277 2 336 667 -1 049 056 2 278 634 48,29 2 440 366


1900 Alkoholavgifter og kontro 1 325 10 000 13,25 8 675 3 333 2 008 0 0 0


2000 Administrasjon skole 497 861 1 598 000 31,16 1 100 139 581 617 83 756 500 463 33,25 1 004 537


2010 Felles inntekter/utgifter ‐428 772 ‐159 000 269,67 269 772 ‐79 500 349 272 ‐181 482 625,8 152 482


2020 Spesialundervisning 416 197 746 000 55,79 329 803 340 736 -75 461 708 087 60,94 453 913


2040 Vokseopplæring i skolever ‐374 715 0 0 374 715 0 374 715 ‐330 779 -389,15 415 779


2060 Grunnskole 10 802 556 31 762 000 34,01 20 959 444 11 204 251 401 695 9 718 729 32,13 20 532 271


2070 Skolefritidsordning 7 943 393 000 2,02 385 057 169 133 161 190 44 924 14,54 264 076


2300 Grimsby barnehage 1 214 837 3 628 000 33,49 2 413 163 1 312 769 97 932 237 394 28,88 584 606


3000 Adm. helse og sosial 97 659 294 000 33,22 196 341 104 967 7 308 84 615 34,26 162 385


3100 Helsestasjonstjenester 419 405 1 046 000 40,1 626 595 379 832 -39 573 451 780 41,87 627 220


3110 Jordmortjeneste 9 354 29 000 32,26 19 646 9 908 554 14 249 49,13 14 751


3200 Kommuneleger 839 285 1 838 000 45,66 998 715 660 640 -178 645 912 229 49,2 941 771


3210 Miljørettet helsevern 169 699 185 000 91,73 15 301 64 750 -104 949 112 320 60,71 72 680







3220 Legevakt 493 582 975 000 50,62 481 418 341 250 -152 332 444 753 45,62 530 247


3300 Tiltak psykiatri 793 291 2 492 000 31,83 1 698 709 892 270 98 979 790 851 37,91 1 295 149


3310 Dagsenter psykiatri 0 0 0 0 0 0 139 0 -139


3400 Kommunefysioterapeut 255 527 484 000 52,79 228 473 234 123 -21 404 97 283 33,43 193 717


3410 Fysioterapitjenester 235 867 687 000 34,33 451 133 229 000 -6 867 195 200 33,25 391 800


3510 Krisesenter 415 085 404 000 102,74 -11 085 141 400 -273 685 114 019 74,52 38 981


3520 Alkoholavgifter og kontro 0 0 0 0 0 0 9 015 45,07 10 985


3530 Omsorgslønn 6 846 0 0 -6 846 0 -6 846 235 119 33,35 469 881


3550 Støttekontakt 3 244 0 0 -3 244 0 -3 244 172 594 38,02 281 406


3570 Avlastning 0 0 0 0 0 0 385 631 43,92 492 369


3600 Tiltak barne- og ungdomsv 1 588 801 3 912 000 40,61 2 323 199 1 344 881 -243 920 1 564 970 36,23 2 754 030


3710 Frivillighetssentralen 0 0 0 0 0 0 ‐87 955 -98,83 176 955


3810 Sosialkontortjenesten 392 683 1 226 000 32,03 833 317 408 544 15 861 384 908 30,5 877 092


3820 Økonomisk sosialhjelp 949 668 3 260 000 29,13 2 310 332 1 086 666 136 998 816 036 33,99 1 584 964


3830 Flyktningetiltak 381 143 405 000 94,11 23 857 126 840 -254 303 574 686 61,99 352 314


4300 Bo- og arbeidssenter 2 481 228 6 358 000 39,03 3 876 772 2 274 139 -207 089 2 339 665 35,73 4 208 335


4500 Administrasjon og fellesu 2 293 0 0 -2 293 0 -2 293 697 218 46,67 796 782


4510 Drift omsorg sone 1 730 0 0 -730 0 -730 3 700 872 27,02 9 998 128


4520 Dagavdeling 0 0 0 0 0 0 90 090 25,31 265 910


4530 Hjemmehjelp 0 0 0 0 0 0 84 688 23,14 281 312


4600 Administrasjon og fellesu 190 0 0 -190 0 -190 262 570 17,6 1 229 430


4610 Drift omsorg sone 2 3 612 0 0 -3 612 0 -3 612 3 953 142 28,88 9 733 858


4620 Personlig assistent 0 0 0 0 0 0 206 868 26,29 580 132


4630 Kjøkken 0 0 0 0 0 0 659 206 40,22 979 794


4640 Kantine 0 0 0 0 0 0 ‐60 859 52,46 -55 141


4700 Administrasjon pleie og o 809 114 2 394 000 33,8 1 584 886 980 720 171 606 233 765 0 -233 765


4710 Institusjon og hjemmetjen 11 168 435 28 944 000 38,59 17 775 565 10 179 905 -988 530 2 126 877 146,88 -678 877


4720 Brukerstyrt personlig ass 255 896 673 000 38,02 417 104 232 495 -23 401 65 702 0 -65 702


4730 Hjemmehjelp 351 229 975 000 36,02 623 771 361 136 9 907 22 691 0 -22 691


4740 Dagavdeling 123 928 327 000 37,9 203 072 119 954 -3 974 30 675 0 -30 675


4750 Kjøkken 664 895 1 631 000 40,77 966 105 564 485 -100 410 63 753 0 -63 753


4760 Kantine 50 453 ‐134 000 -37,65 -184 453 ‐39 963 -90 416 26 124 0 -26 124


4770 Støttekontakt 201 275 454 000 44,33 252 725 153 239 -48 036 0 0 0







4771 Omsorgslønn 196 020 445 000 44,05 248 980 150 829 -45 191 0 0 0


4772 Avlastning 204 291 638 000 32,02 433 709 214 018 9 727 0 0 0


5100 Forvaltning/drift/vedlike 0 35 000 0 35 000 11 667 11 667 0 0 0


5101 Vannforsyning ‐388 277 ‐556 000 69,83 -167 723 ‐459 166 -70 889 ‐492 912 73,35 -179 088


5102 Avløp og rensing ‐727 424 ‐1 136 000 64,03 -408 576 ‐939 915 -212 491 ‐1 089 865 86,36 -172 135


5103 Renovasjon ‐1 272 812 ‐472 000 269,66 800 812 ‐654 333 618 479 ‐1 361 433 298,56 905 433


5104 Brannvesen 786 821 2 335 000 33,7 1 548 179 829 536 42 715 717 363 31,2 1 581 637


5105 Feiervesen 166 566 109 000 152,81 -57 566 181 832 15 266 130 970 6 548,50 -128 970


5109 Renhold 1 817 745 4 751 000 38,26 2 933 255 1 720 703 -97 042 1 707 309 35,7 3 075 691


5110 Drift og vedlikehold 3 326 222 2 818 000 118,03 -508 222 1 440 435 -1 885 787 2 930 748 104,93 -137 748


5111 Felles maskinpark 37 153 92 000 40,38 54 847 30 667 -6 486 25 454 27,67 66 546


5112 Markerhallen 88 074 352 000 25,02 263 926 134 000 45 926 114 642 39,26 177 358


5113 Idrettsparken 63 696 107 000 59,53 43 304 35 667 -28 029 17 431 10,13 154 569


5114 Veier, gater m.v. 503 330 1 296 000 38,84 792 670 427 610 -75 720 393 063 31,98 835 937


5115 Ørjetun 117 752 ‐479 000 -24,58 -596 752 ‐159 666 -277 418 88 407 -22,16 -487 407


5200 Teknisk administrasjon 496 769 1 362 000 36,47 865 231 554 981 58 212 522 695 44,41 654 305


5201 Kart 0 150 000 0 150 000 16 666 16 666 ‐465 -0,66 70 465


5203 Oppmåling og byggesak 384 348 294 000 130,73 -90 348 130 276 -254 072 220 256 41,95 304 744


5204 Spredt avløp 217 811 12 000 1 815,09 -205 811 20 847 -196 964 131 281 1 094,01 -119 281


5210 Landbruk, miljø og næring 369 644 1 025 000 36,06 655 356 323 396 -46 248 382 693 60,36 251 307


5230 Fiske 0 10 000 0 10 000 3 333 3 333 0 0 10 000


5231 Jakt og viltstell 3 020 8 000 37,75 4 980 23 471 20 451 1 314 32,85 2 686


5232 Friområder 544 991 174 000 313,21 -370 991 41 435 -503 556 16 700 9,65 156 300


6300 Kulturadministrasjon 287 261 872 000 32,94 584 739 304 424 17 163 225 104 29,82 529 896


6301 Kulturvern og museer 109 546 456 000 24,02 346 454 114 371 4 825 78 008 14,77 449 992


6302 Musikk, teater og kunst 12 000 76 000 15,79 64 000 8 667 -3 333 5 311 6,18 80 689


6303 Idrett og friluftsliv 0 154 000 0 154 000 0 0 0 0 159 000


6304 Annet barne- og ungdomsar 0 116 000 0 116 000 2 667 2 667 0 0 126 000


6305 Folkebad 40 621 95 000 42,76 54 379 34 232 -6 389 51 697 54,42 43 303


6306 Lokalhistorie 314 785 312 000 100,89 -2 785 208 041 -106 744 526 802 110,48 -49 991


6320 Kino 6 729 29 000 23,2 22 271 9 737 3 008 6 824 26,25 19 176


6321 Fritidsklubb 60 274 198 000 30,44 137 726 70 404 10 130 108 509 70,46 45 491


6322 Sommerklubb 0 12 000 0 12 000 0 0 ‐2 250 -18,75 14 250







6323 Kulturskole 99 010 398 000 24,88 298 990 144 616 45 606 80 047 17,52 376 953


6324 Ungdommens kulturhus 282 905 619 000 45,7 336 095 221 206 -61 699 226 180 63,53 129 820


6326 Frivilligsentral ‐64 690 93 000 -69,56 157 690 37 691 102 381 0 0 0


6400 Bibliotek 478 438 1 092 000 43,81 613 562 398 856 -79 582 445 825 43,33 583 175


7600 Næringsutvikling 136 678 143 000 95,58 6 322 47 667 -89 011 253 664 177,39 -110 664


7610 Reiseliv 65 084 70 000 92,98 4 916 23 333 -41 751 62 612 89,45 7 388


7630 Haldenkanalen 192 296 517 000 37,19 324 704 172 333 -19 963 187 500 52,08 172 500


7640 Innovasjon Grenseland 276 672 0 0 -276 672 250 000 -26 672 431 878 0 -431 878


7650 Opplev Grenseland 94 000 0 0 -94 000 0 -94 000 0 0 0


7660 Internasjonalt samarbeid 72 600 40 000 181,5 -32 600 13 333 -59 267 180 251 400,56 -135 251


7670 Barnas Grenseland 179 639 0 0 -179 639 5 096 -174 543 140 313 0 -140 313


7675 Bolyst 4 142 0 0 -4 142 0 -4 142 0 0 0


7680 Utviklingsavtalen 0 0 0 0 ‐650 000 -650 000 100 000 33,33 200 000


Utgifter 70 114 849 181 015 000 38,73 110 900 151 61 478 545 -8 636 304 67 150 470 37,55 111 679 341


Inntekter -13 834 871 -37 158 000 37,23 -23 323 129 -12 556 918 1 277 953 -15 711 607 35,68 -28 322 393


T o t a l t 56 279 978 143 857 000 39,12 87 577 022 48 921 627 -7 358 351 51 438 863 38,16 83 356 948
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Tertialrapport 2. tertial 2010 for virksomhet: 


 


Politikk/Fellesutgifter/Sentraladministrasjon 


 
 
 


1 . Tertialrapport 1. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 28,5 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 10,8 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 1,9 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 26,6 mill. 
kroner. Av brutto budsjett utgjør utgifter til politisk styring 3,1 mill. kroner, overføring til 
kirkeformål 2,9 mill. kroner, overføring til barnehager 4,7 mill. kroner, avsatt pott til 
lønnsoppgjøret for alle virksomheter 3,8 mill. kroner, mens resterende knyttes til fellesutgifter 
og sentrale styringsfunksjoner. 
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 10,7 mill. kroner. Dette tilsvarer 40,0 % av budsjettet for 
hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2010 var til sammenligning 47,3 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 8,4 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 2,2 mill. kroner mer enn periodisert – dette skyldes i hovedsak større og 
tidligere utbetalinger til de ikke-kommunale barnehagene enn periodisert, tidligere overføring 
til kirkeformål enn periodisert og tidligere forfall på forsikringer enn periodisert. 
 
 


Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 31,8 % forbruk. Det vil si under ”vektet” forbruk for perioden som er 36,4 %. Målt i 
kroner vil det si en foreløpig innsparing på kr 121.000. 
   


Driftsutgifter (artsgr 11-12):  
 


Viser 49,9 %. Det er i overkant, men skyldes dels ennå ikke foretatt omfordeling av 
forsikringsutgifter på virksomhetene.  
 
 


Kjøp av tjenester (artsgr 13): 
 


Viser 45,2 % forbruk. Skyldes i hovedsak overføringer til ikke-kommunale barnehager. Det 
varsles egen sak på inndekning av stipulerte merutgifter til barnehagene.  
 
 


Overføringer (artsgr 14): 
 


Viser 40,4 % forbruk. 
 


 







 


Salgsinntekter (artsgr 16):  
 


Viser 56,7 % av budsjettert inngang for hele året.  
 
 


Refusjoner (artsgr 17):  
 


Viser 13,3 % av budsjettert inngang for hele året.  
 
 


Overføringer (artsgr 18):  
 


Ikke budsjettert, mens inngang viser kr 135.000.  
 
 
 


3. Endringer i budsjettforutsetningene 
 


Så langt meldes ikke om vesentlige endringer i budsjettforutsetningene innen sentral-
administrasjonen med unntak av at tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene vil bli 
vesentlig høyere enn forutsatt i opprinnelig budsjett – jer k.sak 11/11. Den endelige rammen 
på tilskuddet vil ikke foreligge før ved regnskapsavslutning da regnskapet for Grimsby 
barnehagene blir førende for utmåling av tilskuddet. Det varsles egen sak for å finansiere 
merutgiften for 2011. 
 
 


 
4. Viktige hendinger 
 


Det meldes ikke om spesielle hendinger 1.tertial som har følger for driften av 
sentraladministrasjonen utover kommentaren over mht. de ikke-kommunale barnehagene. 
 
 


 
5. Virksomhetens utviklingsmål 
 


I gjeldende kommuneplanen er det ikke definert egne mål for sentraladministrasjonen.  
 


I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for perioden 2010 – 2013 er de strategiske målene for 
virksomheten formulert slik:  
 


 God økonomistyring 
 Lavere sykefravær 
 Levere gode tjenester både internt og eksternt 
 Videreutvikle interkommunalt samarbeid 


 


Dette er alle mål som det jobbes med kontinuerlig og som til enhver tid har stor fokus 
 


 
 
6. Balansert målstyring 
 


Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Ingen brukerundersøkelser er gjennomført for tjenester underlagt sentraladministrasjonen i 
denne perioden.  
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Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Ingen medarbeiderundersøkelser er gjennomført for tjenester underlagt sentraladministra-
sjonen i denne perioden. Siste gjennomførte undersøkelse ble gjennomført høsten 2009. Årets 
undersøkelse vil gjennomføres i mai og rapporteres derfor ikke på denne perioden. 
 
 Fokusområde: Økonomi: 
 


Netto avvik for perioden skyldes i hovedsak tidligere utbetalinger enn periodisert, men også 
reelle merutgifter og da i første rekke knyttet til de ikke-kommunale barnehagene. 
 
   


7. Rådmannens sluttkommentar  
Sentraladministrasjonen er i god rute i forhold til både økonomi, oppgaver og måloppnåelse. 
Det meldes derfor ikke om noen vesentlige avvik i driften etter 1.tertial utover ovennevnte. 
 
 
 


8. Skatt, rammeoverføringer og finans 
 


Skatteinngangen for perioden januar – april 2010 viser samlet 17,2 mill. kroner - dvs. ca 
29,4 % av budsjettert inngang for hele året. Til sammenligning var denne 29,2 % på samme 
tidspunkt i fjor. Det totale skatteanslaget for hele året er satt til 60,9 mill. kroner. Inngangen er 
ca 1,3 mill. kroner mindre enn forutsatt i periodisert budsjett. Rådmannen vil se an inngangen 
for mai, som er en ”stor” skattemåned, før det eventuelt foreslås noen justering av 
skatteanslaget. 
 
Rammeoverføringer inkludert inntektsutjevning viser for perioden samlet inngang på 33,0 
mill. kroner – dvs. ca 37,5 % av budsjettert inngang for hele året. Til sammenligning var 
denne 36,2 % på samme tidspunkt i fjor. 
 
Kommunestyret vedtok nytt reglement for finansforvaltningen i Marker kommune 22.juni 
2010 i k.sak 38/10. Reglementet gir rammer og retningslinjer for hvordan forvaltningen av 
kommunens ledige likviditet skal skje gjennom å definere det risikonivå som er akseptabelt 
for plassering og låneopptak. Reglementet gir føringer på hvordan det skal rapporteres på mht 
finansforvaltningen. Det ikke er tatt opp nye lån i dette tertialet og det er heller ikke fortatt 
noen plasseringer av likviditet utover ordinær bank. Budsjettert låneopptak til investeringer 
for 2011 på 4,5 mill. kroner planlegges tatt opp i mai/juni. 
 
 31.12.2010 30.04.2011 
 kr % kr % 
Innskudd hos 
hovedbankforbindelse  


25.648.192 100 26.685.911 100


Innskudd i andre banker 0 0  
Samlet kortsiktig likviditet 25.648.192 26.685.911
Avkastning siden 31.12.2010-1 0 273.761
Avkastning benchmark (ST1X) 0
Største tidsinnskudd 6.581.846 26 5.952.327 22
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 31.12.2010 30.04.2011 
 kr % dur kr % dur 
Lån med pt rente 142.290.111 100 141.750.008 100  
Lån med NIBOR basert rente   
Lån med fast rente   
Samlet langsiktig gjeld 142.290.111 100 141.750.008 100  
Effektiv rentekostnad  siden 
31.12.2010-1 


0 1.096.545   


Avkastning (kostnad)  
benchmark (ST4X) 


0   


Antall løpende enkeltlån 21 21   
Største enkeltlån 73.488.000 52 73.488.000   
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Tertialrapport 1. tertial 2011 for virksomhet: 


 


Grunnskole 


 
 
 


1 . Tertialrapport 1. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomhetens brutto driftsbudsjett 38,278 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 32,306 
mill. kroner. Inntekter er stipulert til 3,938 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 
34,340 mill. kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 10,724 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 31,23 % av 
budsjettet for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2010 var til sammenligning 31,43 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 12,216 mill. kroner – 
dvs. at det er brukt 1,493 mill. kroner mindre enn periodisert.  
 
Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 35,99 % forbruk. 
 
Driftsutgifter (artsgr 11-12):  
 


Viser 29,14 %  forbruk.  
 
Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Viser 51,08 % forbruk. Avviket skyldes i hovedsak merutgifter til voksenopplæring, noe som  
dekkes av øremerket merinntekt evt. øremerket fond ved regnskapsavslutning. 
 
Overføringer (artsgr 14) 
 


Ingen bevegelse.  
 
Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Ingen bevegelse.  
 
Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 41,39 % av budsjettert inngang for hele året.  
 
Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 87,21 % av budsjettert inngang for hele året. Avviket skyldes at refusjon på 
grunnskolesats og spesialundervisning til elever fra andre kommuner sendes to ganger pr. år, 
og at refusjon voksenopplæring kommer inn før utgiften, noe som må også sees i 
sammenheng med merforbruk på kjøp av tjenester (artsgruppe 13)  
 


 







 


 
Overføringer (artsgr 18)  
 


Ingen bevegelser. 
 
Finansinntekter (artsgr 19)  
 


Ingen bevegelser. 
 
 
 


3. Endringer i budsjettforutsetningene  
Marker kommune vil fra neste skoleår kjøpe en skoleplass mer ved Mortenstua skole enn det 
som ligger til grunn i budsjettet for 2011. Kommunen er også økonomisk ansvarlig for 
skoleskyss til disse elevene.  
 
Det har kommet flere nye elever med rett til særskilt norskopplæring enn beregnet. 
Med bakgrunn i at skolen ser utfordringer i forhold til kompetansekrav for lærere som skal 
undervise i ungdomsskolen, har tre lærere søkt videreutdanning neste skoleår. Dette 
finansieres delvis gjennom statlige overføringer, delvis av arbeidsgiver og delvis ved 
egeninnsats. Dette er også forhold som ikke er tatt hensyn til i budsjettforutsetningene. 
Alle disse forholdene er varslet i regnskapssamtaler med rådmannen.  
 


 
 
4 . Viktige hendinger 
Lokal kulturplan på 9. trinn var i år en filmproduksjon. Filmen ble vist i Rådhuset i mars, og 
vi har høstet rosende omtale fra alle kanter. 
 
Elevene på 10. trinn var på tematur til Polen/Tyskland i begynnelsen av april. Både elever og 
voksne var svært fornøyde og fulle av inntrykk. 
 
Elevene på 6. trinn har nylig kommet tilbake fra leirskoleopphold på Fevik ved Grimstad. Vi 
får tilbakemeldinger fra leirskoleledelsen om at elevene i Marker oppfører seg bra, og elever 
og medfølgende lærere var svært fornøyde med oppholdet. 
 
Vi har også i år elever som holder på med nysgjerrigperprosjekt, der vi forrige skoleår vant 3. 
pris og fikk mye medieoppslag. 
 
 
 


5 . Virksomhetens utviklingsmål 
Et partsammensatt utvalg har utarbeidet en overordnet målsetting for skolen i Marker som ble 
vedtatt i Kommunestyret 8. april 2008. Målene er kort formulert slik: 
Marker kommune har en god skole hvor kjennetegnene er  


Læring – trygghet – trivsel 
Dette skal elevene oppleve gjennom 


• fokus på grunnleggende ferdigheter 
• et godt hjem – skolesamarbeid preget av dialog og fokus på elevenes læring 
• godt kvalifiserte lærere 
• rettferdige lærere 
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• trygghet og trivsel i skolehverdagen 
 


 







 


I tillegg er Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK 06) og Opplæringsloven viktige 
styringsdokumenter for alle skoler. En viser for øvrig til kommunens plan for skoleutvikling 
på Marker skole 2010-2013 (Referatsak 25/10 i oppvekst- og omsorgsutvalget 14.09.2010). 
Planen legges fram politisk denne høsten. 
 
 
 


6. Balansert målstyring  
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Skolen har denne våren gjennomført elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn.  
 
Oppsummering av resultatene på 7.trinn: Trivsel på skolen viser en klar framgang. De aller 
fleste elevene oppgir at de trives sammen med lærerne sine. Her ligger skolen over fylket og 
landet. Elevene er også mer motivert for skolearbeidet enn fylket og landet forøvrig. Flere 
elever enn i fjor sier at de er opptatt av å lære på skolen, og ca 90 % oppgir at de prioriterer å 
bruke tid på skolearbeid. Når det gjelder vurdering og veiledning, ser det ut til at skolens 
fokus på dette gir resultater. Elevene opplever at de får gode og hyppige tilbakemeldinger. 96 
% av elevene oppgir at de aldri (87,5 ) eller en sjelden gang ( 8,5) blir mobbet. Det er en 
positiv framgang. Det er viktig at skolen fortsetter sitt antimobbearbeid og fortsetter å 
fokusere på vurdering og veiledning. Vi skal også fortsette å jobbe med elevenes motivasjon.  
 
Oppsummering av resultatene på 10.trinn: De fleste elevene trives svært godt eller godt på 
skolen også i 2011. Motivasjonen for skolearbeidet ligger omtrent på samme nivå som våren 
2010; der et tydelig flertall mener å være interessert i å lære, gjøre lekser og får nok 
utfordringer på skolen. Flertallet av elevene sier at de finner mening i skolearbeidet for å øke 
sine jobbmuligheter og for å få en trygg økonomisk framtid. Kroppsøving og samfunnsfag er 
de to fagene elevene liker best. Der resultatene fra våren 2011 fraviker 2010-resultatene er på 
følgende områder: 1) Vurdering av skolearbeidet, både med skriftlige prøver og muntlige 
fremføringer, forekommer oftere enn forrige år. 2) Et stort flertall av elevene er misfornøyde 
med kvaliteten på luften og temperaturen i klasserommene og klasserommene ellers. Det er 
foretatt kartlegging av inneklima ved Miljørettet helsevern som viser tilfredsstillende verdier. 
3) Det er flere elever som ikke er særlig fornøyd med toaletter, garderober og dusjer. 92% av 
elevene melder at de ikke er mobbet. De som melder om at de er blitt mobbet, melder at dette 
har vært en sjelden gang, eller 2 til 3 ganger i måneden.  
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i denne perioden. Neste medarbeider-
undersøkelse er sendt ut med svarfrist 18. mai 2011. Det er gjennomført medarbeidersamtaler 
med nesten alle ansatte denne våren, og de som står igjen gjennomføres med det første. 
Sykefraværet 1.kvartal fordeler seg med 9,7 % på administrasjon, 9 % på grunnskole og 
21,1% på SFO. Høyt sykefravær på SFO skyldes langtidsfravær.  Det er bekymringsfullt at 
sykefraværet på grunnskole ser ut til å holde seg på et høyere nivå nå enn for et par år siden. 
Dette til tross for at skolen i håp om å minske stress og arbeidspress i samarbeid med de 
ansatte og de tillitsvalgte har gjort endringer i fordeling og innhold i arbeidstid (fellestid) for 
lærerne. Vi vurderer nå ulike tiltak rettet mot assistentgruppa. Det er likevel verd å legge til at 
ingen oppgir forhold ved arbeidsplassen som årsak til sykefraværet.  
 
Fokusområde: Økonomi: 
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Ifl. tallene under pkt. 2 har skolen et positivt avvik på 2,07 %. Det er i denne sammenheng 
viktig å merke seg endringer i budsjettforutsetninger som er beskrevet i pkt.3.  
 


 







 


7. Virksomhetsleders sluttkommentar  
Skolens viktigste ressurs er de menneskene som arbeider her. Marker skole har ansatte som 
alle er opptatte av å gjøre skolehverdagen god for elevene. Vi har høy gjennomsnittsalder på 
våre lærere, og flere velger å ta ut delvis AFP. Vi har utfordringer i forhold til å rekruttere 
nye, godt kvalifiserte lærere. 
 
Vi er veldig fornøyde med at kommunen nå har fått på plass en mer varig ordning med IKT-
støtte på skolen. Det er imidlertid også viktig at skolen har datamaskiner nok til både elever 
og lærere, og at disse fungerer tilfredsstillende. Mange av våre PC-er er utslitt/utrangert, og vi 
har forventninger til at nye PC-er er på plass i god tid før neste skoleår. 
 
Skolen bruker mye ressurser på spesialundervisning spesielt på ungdomstrinnet. Tidlig innsats 
kan forhåpentligvis på sikt kunne føre til at behovet for spesialundervisning kan holdes mer 
konstant i løpet av skoletida. Det er en utfordring å kunne gi elevene god oppfølging tidlig i 
skoleløpet og samtidig kunne dekke opp for behovet for spesialundervisning på 
ungdomstrinnet. 
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Tertialrapport 1. tertial 2011 for virksomhet: 


 


GRIMSBY BARNEHAGE 


 
 


 
1 . Tertialrapport 1. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 4,94 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 4,56 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 1,31 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 3,63 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 1,21 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 33,5 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2010 var til sammenligning 28,9 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 1,31 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 0,1 mill. kroner mindre enn periodisert. 
 
 


Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 34,4 % forbruk. Dette er som forventet, vi har stort sett hatt samme antall ansatte 
gjennom vårhalvåret.  
   


Driftsutgifter (artsgr 11-12):  
 


Viser 23,6 %  forbruk. Vi ønsker å bruke noe på lekeapparater utover året. 
 
 


Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 32,8 % av budsjettert inngang for hele året. Noe mindre enn periodisert.    
 
 


Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 39,1 % av budsjettert inngang for hele året. Vi har hatt en sykemeldt i hele denne 
perioden.  
 
 
 


3. Endringer i budsjettforutsetningene  
Denne våren var en representant fra alle barnehagene og i tillegg en fra skolen på konferanse i 
Stavanger. Dette har bidratt til at 1150, vår kurspott, har blitt hevet. Dette fordi vi søkte om 
skjønnsmidler til å dekke opphold, reise og kurs. Det er blitt da en økning hos oss, ettersom vi 
betalte alle regninger for alle deltagere. Dette var en konferanse arrangert av Lesesenteret i  
 
 


 







 


Stavanger; Barnehage + skole = sant. Fokus var på leseforberedende aktiviteter i barnehagen. 
 
 


 
4 . Viktige hendinger 
Ingen kommentar. 
 
 


 
5 . Virksomhetens utviklingsmål 
Grimsby barnehage: 
- skal være en barnehage der barn og foreldrene opplever medvirkning 
- som har friske, tilfredse og humørfylte medarbeidere 
- som har god økonomistyring      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
6. Balansert målstyring  
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Foreldrene blir på våren tilbudt samtale, men det er frivillig. Alle førskoleskolebarnas foreldre 
SKAL ha pga overgangen til skole.  
 
I midten av mai gjennomføres et foreldremøte med alle foreldrene. De nye som starter opp til 
høsten blir også invitert. Her kan foreldrene blant annet komme med forslag til neste års 
årsplan og konstituere nytt FAU. 
 
Vi har mange fornøyde foreldre og barn i barnehagen, mye pga lange dager og ferieåpent på 
sommeren. 
 
Sist gjennomførte brukerundersøkelse var januar 2010. Det blir ikke ny undersøkelse før 
2012. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Vi hadde i januar/februar medarbeidersamtaler. Disse viser fornøyde og positive 
medarbeidere. Vi ser at medarbeiderne etter at vi har hatt fokus på muskel- og skjellettplager, 
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er blitt mer bevist på å bruke de hjelpemidlene vi har på huset. Det har ført til færre plager i 
nakke og rygg. Ny medarbeiderundersøkelse er i mai 2011.  
 
Vi har for tiden et høyt sykefravær på 13,2 %. Vi har en person som har vært sykemeldt i hele 
perioden, og i tillegg har vi en person som er under behandling. Vi har hatt oppfølging med 
sykmeldte sammen med IA-kontakten og personalsjefen. Ellers er det få som er syke i 
barnehagen.  
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


Virksomheten holder seg innenfor budsjettet. Vi har planer om å få noen andre uteleker, 
derfor har vi brukt relativt lite av 1105, undervisningsmateriell. 1200 inventar og utstyr skal 
brukes til å anskaffe ny kopimaskin. 
  
 
 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar  
Marker kommune driver en forholdsvis rimelig kommunal barnehage. Utfordringen vår til 
høsten er at vi får mange 2010-barn. Det vil da bli behov for å vurdere personellbehovet på 
nytt. 
 
I innværende barnehageår har vi tatt inn 6 barn som har søkt utenom hovedopptak. Marker 
kommune er kjent for å være raske til å få inn barn som ønsker plass midt i barnehageåret. 
 
I mai 2011 kommer det en ny veileder fra departementet som skal gi klarere retningslinjer for 
hvor mange voksne det skal være på en avdeling.  
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Tertialrapport 1. tertial 2011 for virksomhet: 


 


Familie og helse 


 
 


 
1 . Tertialrapport 1. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomhetens brutto driftsbudsjett 13,9 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 9,8 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 1,5 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 12,4 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 5,3 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 43,2 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2010 var til sammenligning 39,4 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 4,4 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 0,9 mill. kroner mer enn periodisert.  
 
Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 37,2 % forbruk.  
 
Driftsutgifter (artsgr 11-12):  
 


Viser 70,8 %  forbruk. Overforbruket ligger på legekontor og barnevernstjeneste som har 
driftsutgifter i samsvar med antall brukere og tiltak, og hvor dette antallet ligger over 
budsjetterte midler. 
 
Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Viser 41,8 %  forbruk. Her er det utgifter til interkommunale selskap som er hovedutgiften, og 
det er periodisering av budsjettet som gjør at det ser ut som et overforbruk uten at det er det. 
 
Overføringer (artsgr 14) 
 


Viser 276,1 %  forbruk. Overforbruket er på barnevernstjenesten på overføring til private, 
som det ikke er budsjettert med.  
 
Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 2,3 %  av budsjettert inngang for hele året. Denne inntekten er knyttet til salg av vaksine 
på helsestasjon, som i hovedsak gjøres på høsten. 
 
 
 
Refusjoner (artsgr 17)  
 


 







 


Viser 22,8 %  av budsjettert inngang for hele året. De statlige refusjonene ligger på fysioterapi 
som ikke kommer før etter 1.halvår. På legekontoret er det i hovedsak avhengig av inntekt på 
turnuslege som kan være noe variabel og størstedelen kommer inn etter 1. halvår og på 
barnevernstjenesten vil det komme inn kvartalsvis. 
 
Overføringer (artsgr 18)  
 


Viser 0 %  av budsjettert inngang for hele året. Her er det gavemidler fra lag og foreninger.  
 
 
 


3. Endringer i budsjettforutsetningene 
 


Det ligger an til et merforbruk i forhold til budsjett, tilsvarende hva som ble resultatet i fjor. 
Nettobudsjett for barnevernstjenesten er kr 400.000 lavere i 2011 enn for 2010 da 
tilleggsbevilgning i løpet av 2010 ikke ble videreført. Vedtatt budsjett for 2011 er ca kr 
200.000 høyere enn opprinnelig budsjett for 2010.  
 
Det er gitt styrking av barnevernstjenesten fra Fylkesmannen med ½ årsverk som vil bli 
igangsatt i juni. Det vil da for å kunne spare inn noe holdt en stilling vakant i en 3 måneders 
tid. Det er søkt om midler fra Fylkesmannen til å avhjelpe barnefattigdom som blir brukt til 
utgifter på barnevernstjenesten, men de er ennå ikke avklart. Likeledes blir ledig stilling i 
psykisk helse stående vakant ½ år, og vil bidra til å redusere det totale overforbruk på 
budsjett. 
 
 
 


4. Viktige hendinger 
 


Virksomheten samarbeider stadig innad innen de ulike avdelinger, og utad med andre 
virksomheter, spesielt med fokus på barn og unge. Virksomheten har blitt styrket med ½ 
årsverk fysioterapi, og vil dermed kunne ha mer fokus på generell forebygging og fysisk 
aktivitet hos barn, og spesielt overfor barn med overvekt. Midler fra folkehelseprogram vil 
kunne bli brukt til dette, samtidig som de skal brukes til samarbeidsprosjekt med Østfold 
Idrettsråd, Aktiv på dagtid, som er for å få voksne i fysisk aktivitet.  
Barnevernstjenesten har fått midler til ½ årsverk saksbehandlerstilling og videreutdanning for 
en ansatt innen familieterapi. Psykisk helse har en vakant stilling som det nå ansettes 
personell i,  øremerket barn og unge og familier med psykisk lidelse. Denne vil jobbe tett 
sammen med andre instanser hvor barn og unge oppholder seg. I tillegg er prosjektmidler fra 
Fylkesmannen til rus/psykisk helse satt i gang med prosjektleder som vil utvikle og 
gjennomføre prosjektet sammen med styringsgruppe og arbeidsgruppe ut fra de behov som vil 
komme fram etter en kartlegging. 
 
 
 


5. Virksomhetens utviklingsmål 
 


1. Fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familier gjennom en helhetlig 
virksomhet med fokus på familie og helse 


2. Gi befolkningen tjenester de har behov for innenfor budsjett 
3. Rekruttere og beholde fagkompetanse blant fast personale og vikarer 
4. Tilrettelegge for at det lave sykefraværet opprettholdes 
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5. Organisere bort enkelte oppgaver fra virksomheten som frivilligsentral, avlastning, 
omsorgslønn, støttekontakt, ansvar for psykisk utviklingshemmede, skjenke- og 
serveringsbevillinger. 


 







 


Det siste punktet er gjennomført, og de andre er mål som vil opprettholdes. 
 
 


 
6. Balansert målstyring 
 


I gjeldende kommuneplanen er målene for virksomheten formulert slik: 
” Virksomhet familie og helse består av flere avdelinger som har hver sine målsettinger. Et 
sammenfattet og overordnet mål for virksomheten er: 
Virksomhet familie og helse skal arbeide for å forebygge helseskader og sosiale skader, og 
dekke innbyggernes behov for helse og sosiale tjenester.” 
 
I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for perioden 2010 – 2013 er de strategiske målene for 
virksomheten formulert slik: 
 
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Gode tjenester / Brukermedvirkning: 
Virksomheten har fokus på å gi brukerne gode nok tjenester ut i fra de behov de har etter 
lover og forskrifter. Samarbeid og koordinering mellom de ulike ansvarene er 
satsningsområde. Det skal være brukermedvirkning på individnivå, og brukerundersøkelser 
blir gjennomført. 
 


Det er gjennomført brukerundersøkelse på barnevernstjenesten som vil bli lagt fram i 
mai/juni. 
 


God service: 
Brukerne skal oppleve at de får rask tilbakemelding, og at det er kort saksbehandlingstid og 
ventetid for å få dekket en tjeneste som er innenfor den enkeltes behov etter lover og 
forskrifter. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


riske medarbeidere / Godt arbeidsmiljø:  F 
Det skal tilrettelegges for at arbeidstakere har et fysisk og psykisk godt arbeidsmiljø slik at det 
lave sykefraværet opprettholdes. Veiledning og medarbeidersamtaler er tiltak som benyttes.  
Kompetanseutvikling: Det skal tilrettelegges for at medarbeidere skal kunne delta på kurs og 
opplæring som er relevant for den daglige jobben, og utviklingen av virksomhetens 
fagkompetanse.Virksomheten har et lavt sykefravær. Medarbeidersamtaler gjennomføres på 
høsten. Medarbeiderundersøkelse gjennomføres i mai.  
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


Effektiv ressursbruk/ God økonomistyring:  
Lovpålagte tjenester gis etter lover og forskrifter til de brukere som har et behov. Brukerne 
blir flere, samtidig som rammene ikke øker tilsvarende og virksomheten utøver en svært 
effektiv ressursbruk. Se punkt 3.  
 
 


 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar 
Virksomheten består av avdelinger som er faglig kompetente og selvstendige enheter, med et 
lovverk som tilsier at de må gi ytelser ut fra den enkeltes behov. Dette trengs det 
personellmessig kompetanse og ressurser til, som det når vakanser blir besatt, er relativt 
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fornøyde med i avdelingene. At enkelte avdelinger ikke har budsjett som dekker opp de behov 
de har, oppleves som vanskelig både ute i avdelingene og for virksomhetsleder. 
Et mer reelt budsjett ut fra aktivitetsnivå, er en faktor som ville gitt mulighet til fullt fokus på 
ag og samarbeid om faglige utfordringer. f 
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Tertialrapport 1. tertial 2011 for virksomhet: 


 


NAV 


 
 
 


1 . Tertialrapport 1. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 5,4 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 2,2 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 0,5 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 4,9 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 1,7 mill. kroner. Dette tilsvarer 35,2 % av budsjettet for 
hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2010 var til sammenligning 38,7 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 1,6 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt ca. 0,1 mill. kroner mer enn periodisert.  
 
Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 29,6 % forbruk. I artsgruppe 10 ligger også utgifter til kvalifiseringsstønad og 
introduksjonsstønad.  Det er dette som er årsaken til at lønn utgjør en så stor andel av vårt 
totale budsjett.  Vi har brukt litt mer på fastlønn enn forventet i periodisert budsjett.  
Forklaringen er at den statlige siden av NAV kjøper 20 % stilling av kommunen for en 
periode.  Dette faktureres etterskuddsvis.  Derimot har vi brukt litt mindre på 
kvalifiseringsstønad dette tertialet.  Årsaken er at vi kun har en bruker inne i 
kvalifiseringsprogrammet nå, mens vi har budsjettert med to. Summen av dette gjør at vi 
ender på et forbruk av lønn på i underkant av 30 %. 
   


Driftsutgifter (artsgr 11-12):  
 


Viser 11,1 % forbruk. Dette dreier seg om små tall.  I perioden er det budsjettert med et 
forbruk på kr. 21.000, mens vi har brukt kr. 8.000.  Årsaken er at vi har hatt lavere forbruk av 
kontormateriell, lisenser, kurs og reisepenger enn forventet. 
 
 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Vi har kjøpt tolketjeneste fra Ski kommune for kr. 3.000 i perioden.  Vi hadde ikke budsjettert 
med utgifter på denne artsgruppen, og får derfor ikke fram en forbruksprosent. 
 
Overføringer (artsgr 14) 
 


Viser 34,8 % forbruk. Selv om forbruket er for høyt i forhold til budsjettet, så er det gledelig å 
sammenligne tallene med samme periode i fjor. Da lå vi på et forbruk som tilsvarte 41 % av 
det budsjetterte.  Ser vi på forbruket i kroner, så hadde vi brukt i overkant av kr. 150.000 mer 


 







 


på økonomisk sosialhjelp 1.tertial i 2010, sammenlignet med i år.  Tilsvarende på utbetalinger 
til flyktningene, så utbetalte vi ca. kr. 145.000 mindre i år enn i fjor.  Vi håper dette er en 
positiv trend som vil vare i hele år, slik at vi kan ha en reell mulighet til å holde budsjettet. 
 
Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Viser 54,4 % forbruk. Hele forbruket gjelder økonomisk sosialhjelp gitt som lån.  I disse 
sakene ser vi en mulighet for å få tilbake pengene fra brukerne.  Her er forbruket svært høyt i 
forhold til budsjettet, og vi fryktet allerede da vi la budsjettet at vi kom til få et overforbruk 
her.  Likevel ser vi en positiv utvikling når vi sammenligner oss med samme tidsrom i fjor.  
Da hadde vi et forbruk på 72 % av budsjettet.  I kroner har vi lånt ut kr.98.000 i år, mot kr. 
210.000 i fjor. 
 
Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 18,0 % av budsjettert inngang for hele året. Her er det viktig å se tallene opp mot 
periodisert budsjett.  Vi hadde forventet å få inn kr. 22.000 i tertialet, og fikk faktisk inn kr. 
49.000.  Vi selger saksbehandlertjenester til Rømskog kommune, hvor vi får betaling to 
ganger pr. år (juni og desember).  Da denne summen utgjør en stor andel av budsjettet i denne 
artsgruppen, gir det store prosentvise utslag.   
 
Overføringer (artsgr 18)  
 


Ingen bevegelse i perioden 
 
Finansinntekter (artsgr 19)  
 


Viser 2,5 % av budsjettert inngang for hele året. For vår virksomhet er det mottatte avdrag på 
utlån som posteres her.  Dette tallet er dessverre alt for lavt.  Dersom man ser på periodisert 
budsjett, hadde vi forventet å få inn kr. 67.000.  Dessverre har vi kun fått inn kr. 5.000.  Noe 
av forklaringen er at vi venter på et refusjonskrav i en uføresak som har tatt lenger tid enn 
forventet.  Likevel ser vi at det kan bli vanskelig å få inn kr. 200.000 som vi har budsjettert 
med totalt i 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


3. Endringer i budsjettforutsetningene 
 


I ngen kommentar 
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4 . Viktige hendinger 
Ingen kommentar. 
 
 
 


5 . Virksomhetens utviklingsmål 
Målet for virksomheten er å holde tildelt ramme.  Vi har ikke klart dette de siste årene, men 
utviklingen har blitt bedre og bedre.  Vi har et sterkt håp om at dette kan la seg gjøre i år.   
 
 


 
6. Balansert målstyring  
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
Det har ikke vært gjennomført noen brukerundersøkelser i perioden. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:
Det er ikke foretatt noen medarbeiderundersøkelser i perioden.  Ny medarbeiderundersøkelse 
ble sendt ut til alle medarbeidere i begynnelsen av mai. 
 
Det er ikke gjennomført medarbeidersamtaler i perioden.  I virksomhetens HMS-plan har vi 
planlagt at medarbeidersamtalene skal gjennomføres innen utgangen av oktober. 
 
Virksomheten har kun hatt sykefravær i form av noen få enkeltdager i perioden. 
 
Fokusområde: Økonomi:
Netto avvik for perioden er et overforbruk på 1,7 %.  Det er ikke så lett å sette inn tiltak for å 
bedre resultatet. Vi ser en positiv utvikling på utbetaling av økonomisk sosialhjelp.  Samtidig 
vet vi at dette er vanskelig å styre. Vi leverer tjenester som er lovpålagte, og da har vi ikke 
mulighet til å gi avslag dersom vilkårene for å få hjelp er tilstede. 
 
Vi har hele tiden fokus på å finne andre løsninger enn økonomisk sosialhjelp for brukerne 
våre, og pr. i dag er tiltaksbudsjettet på statlig side bedre enn i fjor.  Dette kan gi positive 
resultater på virksomhetens økonomi. 
 
 


 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar  
Vi er inne i en positiv utviklingen med tanke på utgifter. Vi har sammenlignet tallene for de 
totale utgiftene pr. 1.tertial de siste årene.  Vi har ikke hatt lavere utgifter enn det vi har i år 
siden vi åpnet NAV- kontoret i 2007.  Dessverre ser vi ikke samme gledelige utvikling på 
inntektssiden.  Inntektene har heller ikke vært lavere enn i år.  Spesielt godt merker vi at vi 
ikke lenger får øremerkede statlige midler til kvalifiseringsprogrammet. Dette utgjorde for 
eksempel i 2010 kr. 386.000.  
 
Takket være meget dyktige og samvittighetsfulle medarbeidere klarer vi å gi brukerne et godt 
tjenestetilbud.  Vi har god kontroll på saksinngangen, og har ikke restanser.  Dette er også 
med på å gjøre hverdagen for de ansatte bedre, noe som igjen resulterer i et godt arbeidsmiljø. 
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Tertialrapport 1. tertial 2011 for virksomhet: 


 


Utviklingshemmede 


 
 
 
1 . Tertialrapport 1. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 6,8 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 6,6 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 0,5 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 6,3 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 2,5 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 39,0 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2010 var til sammenligning 35,7 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 2,3 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt ca. 0,2 mill. kroner mer enn periodisert.  
 
Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 39,5 % forbruk. Årsaken er våken nattevakt og ekstra dagvakter.  
 
Driftsutgifter (artsgr 11-12):  
 


Viser 38,03 % 
 
Overføringer (artsgr 14) 
 


Har ikke. 
 
Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 17,65 % av budsjettert inngang for hele året. 
 
Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 13,9 % av budsjettert inngang for hele året. Hele beløpet er på 350 000 kr, det er mulig 
at dette er for høyt. 
 
 
 


3 . Endringer i budsjettforutsetningene 
Vi har hatt en og en halv måned med våken nattevakt i år. I tilegg til dette kunne han ikke 
være på dagtilbudet lengre slik at vi måtte sette inn et personal til å være hjemme med han 


 







 


hver dag, det vil si 5 dager i uken. Brukeren døde i midten av februar. Vi regner med at vi får 
tatt igjen dette overforbruket i løpet av 2011.  
 
 


 
4 . Viktige hendinger 
Vi mistet en bruker i midten av februar og det er alltid veldig spesielt. Svært mye av vår drift 
og faglige utfordringer har dreid seg om denne brukeren og plutselig er det bare stopp. Nå er 
driften tilbake til normal igjen og vi står med en ledig leilighet i Lilleveien. En har fått tilbud 
og takket nei. 
 
 
 


5 . Virksomhetens utviklingsmål 
I resultatavtalen for 2011 står det at virksomheten skal delta i effektiviseringsnettverk. Det er 
en prosess som er i gang. Vi har gjennomført bruker analyse (dvs. at vi har gjort en 
undersøkelse blant pårørende), vi skal i mai måned ha en medarbeiderundersøkelse. Meningen 
var at dette skal bunne ut i en tjenesteanalyse for hele virksomheten, men vi får se hvordan alt 
dette blir. 
 
Videre står det at vi skal følge opp fagansvarlig, da vi var så heldig å få en vernepleier høst 
2011. 
Så står det at vi skal gjøre noe formelt i forhold til ansvarsforholdet i Lilleveien. Dette punktet 
endrer seg naturlig da virksomhetsleder har sagt opp sin stilling og har sin siste dag 5. Juni. 
 
 
 


6. Balansert målstyring  
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Vi har hatt en bruker undersøkelse blant pårørende til utviklingshemmede. Dessverre er 
gruppen for liten til at jeg har lov til å offentliggjøre resultatet. 
De pårørende er invitert til et møte som de får resultatene av undersøkelsen og de punktene vi 
ønsker å jobbe videre med. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Vi skal ha medarbeiderundersøkelse vår 2011. (mai). 
Alle ansatte med over 30 % stilling har hatt medarbeidersamtaler. 
 
Sykefravær Lilleveien 1 tertial på 7,2 % av dette er det egenmeldinger på 1,3%, fravær u/16 
dager på 0,2% og o/16 dager på 5,6%. ( fravær over 16 dager skyldes en ansatt som ble 
alvorlig syk, men er nå på bedringens vei og regner henne tilbake i jobb ca 1. juni) 
 
Sykefravær på Tunet 1 tertial er på 8,8 %. Av dette er det 2,8 % egenmeldinger, u/16 dager 
5,7% og fravær o/16 dager på 0,3%. (dette skyldes også en ansatt som har en kronisk lidelse). 
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


Som tidligere nevnt så ligger vi litt høyt på lønn. Dette skyldes som sagt våken nattevakt og 
ekstra personell på dagtid. Dette tror jeg vi skal klare å ta inn i løpet av 2011. 
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7. Virksomhetsleders sluttkommentar 
 
Vi har i år laget en egen virksomhetsplan for Lilleveien. Denne omhandler punkter på 
medarbeidere, brukere og økonomi. Planene er laget slik at vi har plukket ut saker innenfor 
disse områdene som vi ønsker å ha fokus på. 
 
Ansvarsområde er oppsatt med egen ansvarlig og en tidsfrist. Det er første gang vi har valgt å 
jobbe etter en slik plan og derfor blir det spennende og vi finn er det hensiktsmessig å jobbe 
etter en slik plan. 
 
8.ansatte har vært på kurs i utviklingshemmede og aldring. 
 
Vi har hatt helsefaglærling siden 01.01.11. og har det fortsatt. Det er noe vi er veldig glad for, 
det er alltid berikende for faget. Det har vært flott å ha henne i Lilleveien og på Tunet. 
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Tertialrapport 1. tertial 2011 for virksomhet: 


 


Omsorg 


 


 
 
1 . Tertialrapport 1. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 44,2 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 40,3 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 7,8 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 36,3mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 14,0 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 38,6 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2010 var til sammenligning 34,9 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 12,9 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 1,1 mill. kroner mer enn periodisert.  
 
Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 36,9 % forbruk. Fastlønn er i balanse. Mange ansatte har avviklet fjorårets ferie i 2011. 
Bruk av vikarer.   
 
Driftsutgifter (artsgr 11-12):  
 


Viser 42,7 % forbruk. Vi avventer en del inntekter fra Nav og KS. Sammenheng med 
sykefraværsprosjekt og effektiviseringsnettverket gjennom KS. Merforbruk i medisinsk 
forbruksvarer til hjemmetjenesten.  
 
Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Viser 30,4 % forbruk. Samme nivå som i fjor 
 
Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 30,6 % av budsjettert inngang for hele året. Nedgang i beboere og redusert salg i 
kantina 
 
Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 30,6 % av budsjettert inngang for hele året. Nedgang i sykelønnsrefusjon i forhold til i 
fjor.   
 
Overføringer (artsgr 18)  
 


Viser 88,7 % av budsjettert inngang for hele året. Inntektsførte gavepenger. 
 
 
 


 







 


3. Endringer i budsjettforutsetningene  
Det ble i desember bestemt at MBSS skulle iverksette tiltak for å få ned sykefraværet. Det ble 
nedsatt en arbeidsgruppe bestående av rådmann, kommunalsjef, personalkonsulenter, 
virksomhetsleder, avdelingssykepleiere, arbeidstakerorganisasjoner og verneombud. De 
ansatte ble spurt om hvilke tiltak de trodde ville hjelpe på sykefraværet. Ut fra dette har vi 
bestemt oss for to store prosjekter. Vi har engasjert en coach, John Tolmie. Han skal jobbe 
med alle ansatte på det psykososiale plan. Alle ansatte må forplikte seg til å jobbe mot et 
felles mål. RAUS, GLEDE, UTVIKLING. Dette arbeidet pågår nå. Vi har søkt Nav om å 
dekke kostnadene til Tolmie. Vi har fått innvilget kr. 170.000. Fysiske plager som vondt i 
nakke og skuldre har vi også satt i gang tiltak rundt. Vi har engasjert en fysioterapeut som 
veileder og eller gir behandling til de ansatte som trenger det. Dette har vi ikke fått noe ekstra 
bevilgninger til.  
 
Det har i lenger tid vært mange plasser ledige ved MBSS – og da særlig på de somatiske 
avdelingene (gr 1 og 2) og ikke minst på den nye rehabiliterings-/korttidsavdelingen. Pr i dag 
står hele tretten plasser ledige – derav åtte langtidsplasser og fem korttidsplasser. Også 
hjemmetjenesten har for tiden ledig kapasitet. Virksomhetsleder vurderer på den bakgrunn å 
midlertidig omdisponere plassering av brukere slik at en av avdelingene står ubrukt for en 
periode. Det er lite hensiktsmessig og fordyrende for driften å opprettholde full drift med 
dertil nødvendig bemanning, når det for tiden ikke er samme trykk på tjenestene som før. 
Grunnet lavt belegg er inntektene fra brukerbetaling redusert med 0,5 mill. kroner for dette 
tertialet, mens utgiftene er nær uendret. 
 
 


 
4 . Viktige hendinger 
Pleie og Omsorg er med i to prosjekter gjennom KS. Det ene er et effektiviseringsnettverk. Vi 
får hjelp til å analysere bruker-, medarbeiderundersøkelser opp mot KOSTRA tall. Det hele 
skal bunne ut i en tjenesteanalyse som sier noe om hva vi bruker ressursene på, og om det er 
riktig ressursbruk.  
 
01.01.2012 trer samhandlingsreformen i kraft. I den forbindelse er vi med i nettverket 
Strategisk kompetansestyring. Det hele munner ut i en kompetanseplan som sier noe om hva 
Pleie og Omsorg i Marker kommune trenger av kvalifikasjoner i fremtiden. 
 
 
 


5. Virksomhetens utviklingsmål 
1 Sykefraværsprosjekt Holdningsskapende arbeid 
2 Brukerundersøkelse Mars 2011 
3 Medarbeiderundersøkelse Mai 2011 
4 Forberede samhandlingsreform Høst 2011 
5 Få ned sykefraværet 8 % 
6 Utvikling avdelingssykepleiere Kurs, samarbeid 
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6. Balansert målstyring  
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
Brukerundersøkelse ble gjennomført i februar. Vi valgte å gjennomføre brukerundersøkelsen 
for brukere i hjemmetjenesten, brukere institusjon og pårørende institusjon. Institusjon var det 
kun somatisk avdeling som ble spurt. Pårørende til alle brukere på institusjon fikk tilbud om å 
være med. Svarprosenten var variabel. Hjemmetjenesten 85 %, veldig bra. Institusjon brukere 
kun 40 % svar, pårørende institusjon kun 45 % svar. Frivillighetssentralen var villig til å 
hjelpe oss med gjennomføringen. Alle hjemmeboende og brukere institusjon ble intervjuet av 
frivillige. Pårørende fikk undersøkelsen i posten. Det er planlagt én brukerdialog møte den 
11.mai, der resultatet fra undersøkelsen vil bli drøftet. 
 
Resultater fra brukerundersøkelsen: 
Brukere av hjemmetjenesten var generelt meget fornøyde. Vi scorer over gjennomsnittet på 
alle spørsmål. Vi overholder taushetsplikten og det er lett å få kontakt med tjenesten over 
telefon. Vi scorer dårligst på informasjon om hva tjenesten kan tilby deg. Noen brukere var 
misfornøyd med aktiviteter på helger i vestibylen. Det var ensomt og stille. Døra inn til 
vestibylen var for tung. Noen skulle ønske seg hjelp til å få handlet. 
 
Beboere på institusjon er fornøyd med at de blir behandlet med høflighet og respekt. De føler 
at de blir hørt når de har noe å klage på. De er også fornøyd med maten og måltidene.  
Aktivitetstilbudet og mulighet til å gjøre dagligdagse ting er de ikke fornøyd med. Mange har 
også svart negativt i forhold til trivsel med andre beboere. De mener også at muligheten til å 
snakke med legen er dårlig. Alt i alt er beboerne fornøyd med sykehjemmet. 
 
Pårørende er også meget fornøyd med respektfull behandling. Noen er ikke fornøyd med 
personlig hygiene. De er heller ikke fornøyd med muligheten til å komme ut og 
aktivitetstilbudet. Måltidene og når beboerne skal spise er kommentert. Noen savner 
informasjon om beboerens helse. Alt i alt er pårørende fornøyd med sykehjemmet. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:
Medarbeidersamtaler gjennomføres på høsten. Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres i 
disse dager og vil bli kommentert i neste tertialrapport. 
 
Langtidsfraværet har generelt gått ned. Korttidsfraværet er konstant. Institusjon og 
hjemmetjenesten ligger på 8,5 % i 1.kvartal. 
Pleie og Omsorg har i sitt nye målekart en sykefraværsprosent på 8. Dette er mer realistisk. 
 
Fokusområde: Økonomi:
Som tidligere skrevet ser vi det som svært vanskelig å klare å holde budsjettet med de 
forutsetninger som vi har nå.  
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7 . Virksomhetsleders sluttkommentar 
Det skjer masse positivt i Pleie og Omsorg. Vi har lært av coach John Tolmie at vi er i år 0, og 
alt det gamle skal vi legge bak oss og nå bygger vi en ny aura på MBSS. 
 
Virksomhetsteamet har fått i oppgave av John Tolmie å finne TRE ORD som symboliserer 
MBSS. Tre ord som viser hva vi som jobber her står for. Symboliserer verdiene våre som 
mennesker, kollegaer og ansatte, og tjenestene vi gir. Nå og framover.  
 
 
 
 
Ordene er:     


                 RAUS  
       
                  
                  


    GLEDE       
 
                


    UTVIKLING          
 
 
 
 
 
Dette er ord vi tror på, og håper alle kan kjenne seg igjen i, og være en del av. 
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Tertialrapport 1. tertial 2011 for virksomhet: 


 


Forvaltning, drift og vedlikehold 


 
 
 


1 . Tertialrapport 1. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 22,7 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 11,5 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 13,4 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 9,3 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 4,5 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 48,8 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2010 var til sammenligning 35,9 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 2,6 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 1,9 mill. kroner mer enn periodisert.  
 
Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 36,7 % forbruk som er innenfor normalen. 
   


Driftsutgifter (artsgr 11-12):  
 


Viser 65,2 % forbruk. Merforbruket i 1. tertial utgjør kr.2,6 mill. Dette fordeler seg i all 
hovedsak på art 1180 Energi og noe på art 1185 Forsikringer og art 1195 Avgifter og gebyrer, 
lisenser. 
 


Art 1180 Energi: 
Viser 91,3 % forbruk mot fjoråret 92,7 % 
Energi har ett forbruk i 1. tertial på kr.2,7 mill. sammenlignet med 1. tertial 2010 på  
kr.2,3 mill. Diverse enøk tiltak er iverksatt og i 1. tertial 2011 mot 1. tertial 2010 er det en 
nedgang i antall kilowattimer på 17 %. Kilowattimene kan vi gjøre noe med, men ikke prisen. 
 


Art 1185 Forsikringer: 
Merforbruket i 1. tertial på kr.300.000 skyldes avvikende periodisering. 
 


Art 1195 Avgifter og gebyrer, lisenser: 
Merforbruket i 1. tertial på kr. 400.000 er i all vesentlighet kom. avgifter innen var-områdene  
 
 
 
 


 







 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Viser 43,2 % forbruk.  
 
Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 51,7 % av budsjettert inngang for hele året. 
De kommunale avgifter for 1. og 2. kvartal er ført. 
 
Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 8,9 % av budsjettert inngang for hele året. 
 
 
 


3. Endringer i budsjettforutsetningene 
 


Ingen endringer. 
 
 


 
4. Viktige hendinger 
 
Virksomheten har i sitt enøk arbeid utarbeidet og sendt 2 søknader til Enova. 
Den ene søknaden gjelder Grimsby Barnehage og Markerhallen sammen. 
D en andre søknaden gjelder Marker skole samlet. 


 
 
 


5 . Virksomhetens utviklingsmål 
Vedlikeholdsplanen ligger til grunn i virksomhetens overordnede mål, i den ligger 
utfordringen med forskjønnelsen av Ørje Sentrum. Dette vil ha sine kostnader, men er 
tidkrevende rent mannskapsmessig. 
Enøk arbeidet vil også ha et stort fokus da energikostnadene bør bringes ned slik at vi kan få 
samsvar mellom budsjett og regnskap. 
 
 


 
6. Balansert målstyring  
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Ingen planlagte undersøkelser. 
Mange positive tilbakemeldinger. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:
 


Ingen medarbeiderundersøkelse i perioden. 
Medarbeiderundersøkelse pågår nå frem til 16. Mai. 
 
Ikke gjennomført medarbeidersamtaler. 
Gjennomføres i løpet av sommeren. 
 
Sykefraværet innen 5110 drift og vedlikehold ligger på 3,4 %, dette skyldes i hovedtrekk ikke 
arbeidsrelaterte skader. 
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Sykefraværet innen 5109 renhold ligger på 13,1 %. Innen sektoren er det 2 stillinger som har 
eller har hatt 100 % fravær, disse er med og høyner gjennomsnittet. Fraværet for øvrig ligger 
fortsatt høyt, dette skyldes i hovedtrekk ikke arbeidsrelaterte skader.  
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


Økonomien synes godt ivaretatt. 
Periodiseringen bør sees på og muligens forandres. 
 
 
 


 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar 
 


Virksomhetens ansatte gjør en god jobb i en hektisk hverdag. Mange gjøremål/oppgaver 
ønskes utført av de vi er satt til å betjene, noen må belage seg på noe ventetid. 
Her bør vi bli flinkere til å prioritere, men samtidig ønsker alle at deres oppgaver er viktigst. 
Forskjønnelsen av Ørje sentrum er et område som virksomheten ønsker å prioritere, men dette 
r tidkrevende rent bemanningsmessig. e 
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Tertialrapport 1. tertial 2011 for virksomhet: 


 


Plan og miljø 


 
 


 
1 . Tertialrapport 1. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomhetens brutto driftsbudsjett 5,3 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 3,8 mill. 
kroner, eller ca 72 %. Inntekter er stipulert til 2,3 mill. kroner, slik at netto budsjettramme 
utgjør 3 mill. kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 2,0 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 66,4 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2010 var til sammenligning 48,9 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 1,1 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 0,9 mill. kroner mer enn periodisert.  
 
Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 35,9 % forbruk. Det er noe mindre enn på samme tid i fjor, og litt under periodisert 
budsjett.  
 
 Driftsutgifter (artsgr 11-12):  
 


Viser 87,6 %  forbruk, og er den vesentligste årsaken til at regnskapet viser et stort 
merforbruk. I overkant av 600.000 av dette skyldes et prosjekt knyttet til mudring i Gjølsjøen. 
Vi har ikke hatt nok opplysninger om finansieringen til å foreta budsjettjustering, men vi er av 
Fylkesmannen lovet inndekning av våre utgifter.  
 


Det er også bokført større beløp enn budsjettert på avgifter, lisenser og gebyrer. Kr. 50.000 av 
dette er en feilføring som er knyttet til kjøp av Sletta Industriområde, og som ikke skal 
belastes virksomheten. 
 
Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Viser 4,6 %  forbruk. Avviket skyldes at vi ennå ikke har mottatt faktura for kjøp av de 
tjeneseter vi har avtale med andre kommuner om. 
 
Overføringer (artsgr 14) 
 


Viser 0 %  forbruk, men artsgruppen utgjør bare 65.000 på årsbasis. 
 
Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


 







 


Ingen bevegelse. 
 
 
Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 17,8 %  av budsjettert inngang for hele året. Manglende inntekter skyldes at vi ikke har 
fakturert for alle utførte tjenester ennå, og at det i hovedsak det er i sommerhalvåret det er stor 
aktivitet. 
 
Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 1,4 %  av budsjettert inngang for hele året. Vi fakturerer Aremark og Rømskog bare to 
ganger i året, og dette er ikke gjort ennå. 
  


 
 
 


3. Endringer i budsjettforutsetningene  
Endringen i forhold til rammene er i første omgang knyttet til prosjektet som er nevnt 
ovenfor. Felles plan og miljøkontor for grensekommunene vil etableres i løpet av neste tertial, 
og dette vil endre budsjettforutsetningene totalt. 
 


 
 
4. Viktige hendinger 
 


- opprydding av spredt avløp er fulgt opp, og det er gitt en rekke utslippstillatelser 
- ca 100 nye pålegg er sendt ut, og det er avholdt informasjonsmøte for disse  
- ny ordning med renovasjon for spredt bebyggelse er innført, og har krevd ekstra innsats 


fra flere virksomheter i kommunen 
- det jobbes aktivt med sentrumstiltak som oppfølging av TransInForm og budsjettvedtaket 
- arbeidsgruppe er etablert og en del tiltak vil bli gjennomført 
- felles plan og miljøkontor for grensekommunene etableres i løpet av sommeren 
- Jon Gerhard Johansen har sluttet som skogbrukssjef og prosess med ansettelse av ny pågår 
- sanering av vann- og avløpsledninger på Ørjetun er ferdig prosjektert, anbudsfrist 


29.05.2011. Kontrakt med entreprenør i uke 20, med forventet oppstart uke 27. 
- Svendsbykrysset – Ulfsby: Avløpsledninger med renseanlegg er ferdig prosjektert og vil 


bli lagt fram for formannskapet i junimøtet 
- klima- og energi plan er vedtatt og etablering av samarbeidsfora for klima og energi for 


Østfold er til vurdering 
- utfordringer med forvaltning av elgbestanden i ulvereviret ”Linnekleppen” og etablering 


av et ulvepar med revir i Øymark øst 
- Fylkesmannne har mudret i Gjølsjøen ved brua, kostnadene er forskuttert av Marker 


kommune 
- det er mottatt naturforvaltningsmidler til følgende tiltak; gressklipper på Husborn kr. 50 


000,-, skogsfugltaksering i Fjella kr. 54 000,- (samarbeid med Eidsberg og Rakkestad) og 
skjøtsel på Østre Otteid kr. 20 000 


- reguleringsplan for Botten hytteområde er egengodkjent og reguleringsplaner for 
Stormosen torvuttak og Butjern fjelluttak er kunngjort for oppstart 


- arbeidet med planregister skulle vært på plass i mars 2010, men som de fleste andre 
kommuner i Norge, er vi ikke i mål med dette 
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- alle eiere av landbrukseiendommer har fått tilsendt utskrift av elektronisk gårdskart for 
kommentarer. Mange feil og korrigeringer gjør at oppfølgingen blir svært arbeidskrevende 
 


 
 
 


 







 


 
 
 


5 . Virksomhetens utviklingsmål 
1) Redusere saksbehandlingstiden fra vi mottar søknad om fradeling/oppmåling til ferdig 


matrikkelbrev er sendt til tinglysning. 
 


Oppmålingstjeneste for grensekommunene er etablert og fungerer bra. Det er fortsatt et 
stort etterslep av midlertidige forretninger som det må ryddes i. Gårdskart medfører også 
mye arbeid med retting av feilaktige opplysninger. Dagen regelverk og gebyrregulativ gjør 
at dette er arbeidskrevende kommunen og kostnadskrevende for eieren. 


 
Det er nødvendig med innkjøp av ytterligere programvare for å kunne forenkle arbeidet. 


 
 2) Få kartlagt og digitalisert ledningsnettet for VA i Ørje sentrum og opparbeide kompetanse 


til å bruke dette. 
 


Arbeidet er ferdig utført, og flere områder er prosjektert. 
  
3) Bidra til godt samarbeid og kompetanseutveksling mellom de tre grensekommunene 


Marker, Aremark og Rømskog. 
 


Nytt felles kontor for alle virksomhetens fagområder opprettes i løpet av sommeren. 
Kontoret er etablert med følgende kostnadsfordeling; Rømskog 15%, Marker 50% og 
Aremark 35%. 


 
4) Få gode rutiner for gjennomgang av politiske saker, både tverrfaglig og med rådmannsnivå. 
 
 
 
6 . Balansert målstyring 
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Det er ikke gjennomført nye undersøkelser eller dialogmøter i løpet 1. tertial. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Medarbeiderundersøkelse er sendt ut og vil bli fulgt opp i neste tertial.  
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


Netto driftsresultat er dårligere enn på samme tid i fjor, og ligger godt over periodebudsjett. 
Dette skyldes i stor grad at faktura for interkommunale avtaler ikke sendes før i juni og at 
kommunen har forskuttert utgiftene til prosjektet i Gjølsjøen. Kommunen mottok 10.05.11 
bekreftelse fra Fylkesmannen på finansieringen. 
 


 
 
7 . Virksomhetsleders sluttkommentar 
Virksomheten fungerer bra med mange utfordrende fagområder. Det er knyttet spenning til 
etablering av felleskontoret for de tre grensekommunene. Vi er glade for å kunne ha den 
kompetansen vi i dag har. 
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Tertialrapport 1. tertial 2011 for virksomhet: 


 


Kultur og Fritid 


 
 
 


1 . Tertialrapport 2. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 4,0 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 2,4 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 0,6 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 3,4 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 1,1 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 33,5 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2010 var til sammenligning 40,4 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 1,2 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt ca. 0,1 mill. kroner mindre enn periodisert.  
 
Det er pr 1. tertial ingen budsjettoverskridelse totalt sett på kultur og fritid. 
 
Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 437 % forbruk.  
 
 Driftsutgifter (artsgr 11-12):  
 


Viser 49,7 % forbruk. Energiutgiftene på UKH er fortsatt store. Større enn budsjettert. Det 
jobbes stadig med tiltak for å redusere energibruken ved UKH høsten.  
 
Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Viser 14,7 %  forbruk.  
 
Overføringer (artsgr 14) 
 


Viser 37,7 %  forbruk.  
 
Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 47,9 %  av budsjettert inngang for hele året.  
 
Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 117,6 %  av budsjettert inngang for hele året.  


 







 


 
 
 


Overføringer (artsgr 18)  
 


Artsgruppe 18 viser en inntekt på kr 18.000,-. Det er ikke budsjettert på denne arten for 2011.  
 
 
 
3 . Endringer i budsjettforutsetningene 
Ingen vesentlige endringer er meldt. 
 
 


 
4. Viktige hendinger 
 


• 45 ungdommer deltok i februar på Norske talenter med kazooer. Innslaget kom ikke 
videre, men det ble en opplevelse som sent vil glemmes.  


 


• I vinterferien hadde vi ”Filmmarathon”, ”operasjon 4kanta øyne” og innebandycup. 
Til sammen deltok 150 ungdommer på de forskjellige aktivitetene denne uken. 


 


• Den kulturelle skolesekken, resulterte i år, med filmen ”Jakten på en drøm”. Hele 9. 
trinn deltok og filmen ble en kjempesuksess med to fulle filmforestillinger på 
Rådhuset. 


 


• Kultur og fritid arrangerte 5. mars UKM. Det ble bevilget ekstra midler til dette 
arrangementet hvor 17 innslag var med. Vi håper at vi i fremtiden, årlig, kan ha vårt 
eget UKM i Marker, da deltager andelen var betraktelig mye høyere enn den har vært 
tidligere. 


 


• Lørdag 19. mars ble ”Det store kommuneslaget” arrangert i Askim kulturhus. Marker 
sitt kor på en sterk 2. plass, slått av Rømskog. Alle indre Østfold kommunene deltok 
på arrangementet. 


 


• SLT gruppa, som kultur og fritid er en del av, laget et storforeldremøte på rådhuset. 
Dette var et informasjonsmøte som tok for seg Facebook og rus. Det ble også 
informert litt om MOT 


 


• Vi har kommet godt i gang med MOT 
i Marker. Lars har overtatt rollen som 
MOT koordinator, og sammen med 
Eldbjørg Solerød har de vært på 
skolering i Trondheim. De har nå 
begynt med MOT-besøk i u.skolen og 
vi har også hatt MOT-turne på besøk, 
noe som skapte engasjement bland 
både unge og de litt større. 


 
 
 


5 . Virksomhetens utviklingsmål 
Mål: 
I  kommuneplanen er målene for kommunens kulturtjenester formulert slik: 
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• Stimulere til et allsidig kulturliv som fremmer lysten til egenaktivitet, men også 
formidler kulturverdier som er skapt av andre. De kulturtradisjoner som finns skal tas 
vare på, samtidig som man må gi rom for nye kulturytringer. 


• Det frivillige kulturarbeidet må styrkes, og kulturtilbudene må gjøres tilgjengelige for 
alle grupper, uavhengig av økonomisk evne, alder eller andre forutsetninger. 


• Kulturpolitikken skal motarbeide den økende kommersialiseringen og bidra til å 
fremme livskvalitet slik at Marker blir en attraktiv bo- og oppvekstkommune. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
6. Balansert målstyring  
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Det skal ytes gode tjenester ut mot våre brukergrupper. Brukergruppene skal ha muligheten til 
å påvirke tilbudet gjennom brukerundersøkelser. Virksomheten må kontinuerlig vurdere sine 
tjenester slik at tilbudene tilpasses de enkelte grupper og det må tas hensyn til at behovet for 
tjenester og tilbud vil variere i takt med omverdenen (trender og brukergrupper) forøvrig. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Friske medarbeidere og et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for å yte gode tjenester. 
Medarbeiderne må oppleve samsvar mellom de oppgaver de er tildelt og den tiden de har til 
rådighet. Medarbeiderne må få, og ta, ansvar for sine arbeidsoppgaver. Medarbeidersamtaler 
er et viktig redskap i denne prosessen.  
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


Regnskapet viser en netto utgift på 1,1 mill. kroner. Dette er nær opp til det som er periodisert 
for perioden – positivt avvik på 0,1 mill. kroner. 
 
 


 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar  
Kultur og fritid må ha en nøktern og stram styring for å klare å opprettholde det aktivitets-
nivået vi har i dag innen de gitte økonomiske rammer. Vi har klare ambisjoner og mål om at 
Marker skal framstå som en attraktiv bo- og oppvekstkommune. Dvs. at vi må henvende oss 
til alle grupper av befolkningen. Vi vet at tilbudet innen kultur og fritid er svært avgjørende 
for menneskers totale livskvalitet og her skal vi være en solid bidragsyter. Det skal hele tiden 
være fokus på å bruke ressursene på en slik måte at det ytes mest og best ut mot våre brukere. 
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1 . Tertialrapport 1. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 1,102 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 0,692 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 0,001 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 1,092 
mill. kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 0,478 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 43,8 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2010 var til sammenligning 43,3 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 0,399 mill. kroner – 
dvs. at det er bruk 0,079 mill. kroner mer enn periodisert.  
 
Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 36,9 % forbruk. 
 
 Driftsutgifter (artsgr 11-12):  
 


Viser 55,1%  forbruk. 
 
Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Foreløpig ingen bevegelse – budsjett kr 10.000 for året. 
 
 
 
3. Endringer i budsjettforutsetningene 
 


Det meldes ikke om noen endringer i budsjettforutsetningene så langt. 
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Bibliotek 







 


 
 
 


 
4. Viktige hendinger 
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Vi har økt utlånet i forhold til 2010. Det er vi svært glade for. 
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Serie1
Serie2 2008 2365 2480 2890 7735


Serie3 2009 2460 2246 2538 7244


Serie4 2010 2270 1978 2842 7090


Serie5 2011 2310 2222 2921 7453


Statistikk for 
besøk 


januar Februar Mars Total 1. 
kvartal.


 
 
Vi har også økt besøkende i 2011 i forhold til 2010. 
 
 
 


5. Virksomhetens utviklingsmål 
• Vi har økt utlån og besøk 
• Vi skal ha to forfatterkvelder: i mai kommer Line Baugstø til skoleelevene og i 


september kommer Frid Ingulstad og Berit Sandviken 
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• Vi har hatt en avis-lesegruppe for innvandrere i 6 uker 
• Vi skal ha en Marker boer kveld til høsten 


 







 


• Skilting av bibliotek er underveis 
 


• Vi har kjøpt inn digi spillere og lesebrett 
• Vi har fått en kaffe maskin for å friste avislesere 


 
 
 


6 . Balansert målstyring 
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


I mai skal vi ha en brukerundersøkelse. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Det er foretatt en medarbeidersamtale. Det gjennomføres medarbeiderundersøkelse i mai. 
Sykefraværet er minimalt. 
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


Ingen kommentar utover pkt. 2 foran. 
 


 
 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar 
Vi har diskutert muligheten av å flytte biblioteket opp fra kjelleren og til et egnet og mer 
tilgjengelig lokale i Ørje sentrum. 
 
Vi satser fortsatt sterkt på barn og ungdom. I samarbeid med Kulturkontoret hadde vi besøk 
av barnebokforfatteren Line Baugstø som leste fra sine bøker for 120 barn. 
 
Avis-lesegruppen for innflyttere med utenlandsk bakgrunn h ar ikke hatt mange brukere, men 
de som har kommet vil svært gjerne at vi fortsetter dette tilbudet. Det vil vi gjøre til høsten 
etter at vi har forandret litt på hvordan vi skal gjennomføre dette. 
 
Digi-spillere med lydbøker har blitt enormt populært og brukere er svært fornøyde. 
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		Virksomhet: Pol.styring/Fellesutg./Sentraladm side   3  

		Resultater fra brukerundersøkelsen:
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Rådmannens årsberetning 
 


Rådmannen legger med dette frem sin årsbe-
retning som del av den samlede årsrapporten 
for Marker kommune, dette i samsvar med 
kravene til innhold etter KRS (standard for god 
kommunal regnskapsskikk). 
 
Årsrapporten må leses i lys av, og legges frem 
til politisk behandling samtidig med det av-
lagte årsregnskapet.  
 


1.1 Generelle kommentarer fra       
rådmannen 
Driftsåret 2010 er lagt bak oss. Årsrapporten 
gir et bilde av fortsatt stor og hektisk aktivitet i 
en mangfoldig organisasjon. Det å utnytte 
kommunens ressurser på en best mulig måte til 
beste for innbyggerne, har vært og vil fortsatt 
være hovedutfordringen. 
 
Driftsregnskapet for Marker kommune 2010 
viser et regnskapsmessig netto mindreforbruk 
på ca 3,5 mill. kroner. Tar vi med budsjettert 
avsetning til disposisjonsfondet på ca 1,2 mill. 
kroner, blir det reelle overskuddet for året på 
ca 4,7 mill. kroner.  
 
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 
ble vesentlig bedre i 2010 enn året før, med ca 
2,6 %. Dette er nær opp til de 3,0 % som 
anbefales som minimum over tid fra TBU 
(Teknisk Beregningsutvalg). Dette anser råd-
mannen å være tilfredsstillende. Resultatet er 
vesentlig bedre enn for 2009 og også bedre 
sammenlignet med gjennomsnittet for øvrige 
kommuner både i Østfold og landet for øvrig. 
 
Ved siden av god økonomistyring gjennom 
politiske vedtak og ansattes innsats og lojalitet, 
tilskrives resultatet også diverse merinntekter 
utover det som var budsjettert. 
 
Det økonomiske resultatet er et uttrykk for at 
den økonomiske tilpasningen fremdeles er på 
rett vei. Det er fremdeles usikkert om vi nå har 
lagt bak oss den globale finanskrisen. Det er 
stadig knyttet stor usikkerhet til hvordan dette 
utvikler seg videre med hensyn til syssel-
setting, skatteinngang, inntektsutjevning, 
innbyggertilskudd m.v. Det bør derfor fortsatt 
manes til stor grad av forsiktighet. 
 


Netto lånegjeld pr. innbygger viser kr 36.396 
ved utgangen av 2010. Dette er en reduksjon 
på kr 610 fra 2009. Dette er en meget gledelig 
utvikling. Lånegjelden ligger nå under både 
gjennomsnittet for kommunene i Østfold og 
landet for øvrig. Samtidig ser vi at fonds-
beholdningen er noe redusert som følge av 
delefinansiering av investeringsprosjekter fra 
fond. 
 
Det er viktig at effektiviseringsarbeidet fort-
setter. Rådmann opplever en generell stor 
endringsvilje, men samtidig er det et faktum at 
endringer for å gjøre de nødvendige tilpasning-
er kan skape uønskede situasjoner og utrygg-
het. 
 
Den administrative omorganiseringen er nå 
under stadig evaluering. Vi har i 2010 hatt 10 
virksomheter som har gjenspeilet kommunens 
tjenesteyting. Det vil være et naturlig mål at 
den til enhver tid gjeldende organiseringen 
bidrar til å gjøre kommunen til en så effektiv                              
og brukerrettet organisasjon som mulig med 
mest mulig ressurser tilført tjenesteproduksjon 
og kort vei mellom bruker og beslutnings-
takere.  
 
Etter søknad til Fylkesmannen i Østfold fikk vi 
også i 2010 midler til videreføring av prosjekt-
et  ”Forenkling og forbedring av Marker”. Vi 
fikk innvilget kr 200.000 til MUST ”Marker 
Ungdom under Samme Tak” og kr 100.000 til 
Åpen barnehage. Begge prosjektene som et 
ledd i forebyggende barne- og ungdomsarbeid. 
 
Ved vurdering av måloppnåelse legges til 
grunn overordnet planverk samt prinsippene 
bak BMS (Balansert målstyring) med vedtatt 
gjennomgående målekart (k.styret 14.mars 
2005). Målekartet har tre definerte fokus-
områder: 
 


1. Resultatmål for brukere/ tjenester: 
 


 Gode tjenester 
 God service 
 Brukermedvirkning 


 
2. Resultatmål for medarbeidere/organisasjon: 
 


 Godt arbeidsmiljø 
 Antall årsverk tilpasset oppgavene 
 Utviklingsmuligheter 
 Friske medarbeidere 
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3. Resultatmål for økonomi: 
 


 God økonomistyring 
 Effektiv ressursbruk i forhold til   


      Tjenesteproduksjon 
 


På bakgrunn av målekartet gjennomføres det 
brukerundersøkelser og/eller medarbeider-
undersøkelser. Det er ikke gjennomført noen 
undersøkelser i 2010, mens det skal etter 
planen gjennomføres både medarbeider- og 
brukerundersøkelser i 2011. 
 


1.2 Likestilling 
I samsvar med kravene i Likestillingslovens 
§1a blir det her redegjort for den faktiske 
tilstanden når det gjelder likestilling i Marker 
kommune. 
 
Fordelingen mellom kvinner og menn ansatt i 
Marker kommune kan måles på ulike måter. 
Grovt sett kan en imidlertid si at andelen av 
kvinner er ca. 80 % og menn ca. 20 %. 
  


Tjeneste‐        Andel  Andel 


områder  Kvinner Menn  kvinner% menn%
Sentraladm. 15 11 58 % 42 % 
Skoleadm. 1 0 100 % 0 % 
Grunnskole 74 11 87 % 13 % 
Barnehage 13 1 93 % 7 % 
SFO 7 0 100 % 0 % 
Helse/sosial 
adm. 


5 2 71 % 29 % 


Alm.helsevern 13 0 100 % 0 % 
Sykehjem 70 5 93 % 7 % 
Utv.hemmede 18 4 82 % 18 % 
Sykepl./hbo 38 1 97 % 3 % 
Sosialhjelp 6 1 86 % 14 % 
Kultur/fritid 8 2 80 % 20 % 
FDV/plan/miljø 4 29 12 % 88 % 
Diverse 1 2 33 % 67 % 
Totalt 273 69 80 % 20 % 


 
De største skjevhetene finnes i teknisk ute-
seksjon (FDV) og brannvesenet, som i hoved-
sak er bemannet av menn. Innen helse, omsorg 
og barnehage er bildet omvendt – her er det 
stort flertall av kvinner. 
 
I ledergruppa er fordelingen forholdsvis jevn. 


Når det gjelder lønnsfordelingen mellom 
kvinner og menn er siste tilgjengelige tall: 
 


   Lønn pr  Grunn‐  Endring


Kjønn  mnd.  lønn  gr.lønn 


   2010  2010  09‐10 
Kvinner og menn  32.871  30.631  4,90 % 


    Kvinner  32.406  30.389  5,30 % 


    Menn  34.803  31.635  2,80 % 


       
   Ansatte  Årsverk  Endring


Kjønn  2010  2010  09‐10 
Kvinner og menn  323 222 1,00 % 
    Kvinner  254 179 -1,30 %
    Menn  69 43 11,50 %


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


   2009  2010 


   Kvinner  Kvinner  Kvinner  Kvinner 


   måneds‐  grunn‐  måneds‐ grunn‐ 


Justert for  fortj.%  lønn%  fortj.%  lønn% 


   menn  menn  menn  av menn 
Alder 95 95 94 95 
Ansiennitet 94 94 93 95 
Arbeidstakergruppe 95 97 93 96 
Stillingskode 98 99 95 98 
Utdanning 97 101 94 100 


 
Hovedgrunnen til lønnsforskjellene er at 
kvinner er overrepresentert i de lavest lønnede 
arbeidstakergruppene. Dette gjelder spesielt 
assistenter (ufaglærte) og fagarbeidere. 
 
Som en følge av ovennevnte arbeider kvinner 
oftere enn menn i turnusordninger. For øvrig 
kan en ikke se at det er noen ulike arbeidstids-
ordninger for kvinner og menn. 
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Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for menn 
ligger betydelig lavere enn for kvinner. Dette 
beror hovedsakelig på at ansatte i brannvesenet 
er registrert med en stillingsstørrelse på 
1,5%. Av ovennevnte framgår likevel at 
andelen kvinner som jobber deltid er høyere 
enn for menn. Mange ønsker å ha redusert 
arbeidstid, men enn må anta at det i tallene 
ligger noe uønsket deltid. 
 
Gjeldende handlingsplan for likestilling ble 
vedtatt av arbeidsmiljøutvalget i møte 
03.06.2004 (sak 19/04). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


1.3 Økonomisk utvikling 


a)    Likviditet 
Likviditeten i regnskapsåret 2010 har vært 
tilfredsstillende, men har likevel vært noe 
lavere enn siste år. Tabellen nedenfor viser  
 


 
 
utviklingen av kontantbeholdningen de siste 5 
år: 


 


( 1000 kroner) 


 2006 2007 2008 2009 2010
            
Kontantbeholdning           
Kasse, Postgiro, Bank 30 912 43 826 28 320 30 368 25 648
            
  Ubrukte lånemidler 514 3 210 3 210 5 466 5 552
  Udisp. del av netto driftsres. 8 859 8 064 2 332 0 3 490
  Fondsmidler 23 668 24 773 24 303 22 526 16 638
Korrigert kontantbeholdning -2 129 7 779 -1 525 2 376 -32
            
 Kortsiktige fordringer og 
premieavik 12 378 12 710 19 934 18 812 21 493
 Kortsiktig gjeld og premieavvik 19 497 25 038 22 958 25 737 26 011
Kortsiktig likviditet driftsformål -9 248 -4 549 -4 549 -4 549 -4 550


      2009  2010 


Stilling%  Kjønn  Antall  %  Antall % 
 


0 - 24,9% 
 


Alle 
 


26 
 


8,5 
 


41 
 


12,7 
  Kvinner  8 3,3 21 8,3 
  Menn 18 29,5 20 29 
          


25 - 49,9% Alle 35 11,5 44 13,6 
  Kvinner  31 12,7 38 15 
  Menn 4 6,6 6 8,7 
          


50 - 74,9% Alle 75 24,6 66 20,4 
  Kvinner  71 29,1 60 23,6 
  Menn 4 6,6 6 8,7 
          


75 - 99,9% Alle 73 23,9 75 23,2 
  Kvinner  67 27,5 69 27,2 
  Menn 6 9,8 6 8,7 
          


100 % Alle 96 31,5 97 30 
  Kvinner  67 27,5 66 26 
  Menn 29 47,5 31 44,9 
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Likviditetsgrad 1 2,22 2,26 2,10 1,91 1,81
Likviditetsgrad 2 1,59 1,75 1,23 1,18 0,99
  


 
Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidler/kortsiktig 
gjeld. Her bør likviditetsgraden over tid være 
større enn 2 for å kunne si at kommunen har 
god likviditet.  
         
Likviditetsgrad 2 = kasse og bankinnskudd/ 
kortsiktig gjeld. Her bør graden over tid være 
større enn 1. 
 
Kommunes finansforvaltning 
 


Marker kommunestyre vedtok eget økonomi-
reglement 08.04.2008, sak 21/08 med regle-


mentet om finansforvaltning. Reglementet er 
vedtatt med hjemmel i forskrift av 5. mars 
2001 nr 299 om finansforvaltningen i kom-
muner og fylkeskommuner. Formålet med 
reglementet er at kommunen skal forvalte sine 
midler slik at tilfredsstillende avkastning kan 
oppnås, uten at det innebærer vesentlig finan-
siell risiko, og under hensyn til at kommunen 
skal ha midler til å dekke sine betalings-
forpliktelser ved forfall. Det arbeides med en 
revidering av dette reglementet. 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bankinnskudd 
 


Ved utgangen av 2010 hadde Marker 
kommune plassert sine finansielle aktiva i 
Marker sparebank med kr 25.648.192,58. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
Kommunen har ikke plassert noen av sine 
kortsiktige finansielle aktiva i pengemarkeds- 
eller obligasjonsfond for å oppnå avkastning. 
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b) Soliditet 
Gjeldsgraden viser forholdet mellom kapital 
som er finansiert av utenforstående og 
kommunen selv. Tabellen nedenfor viser  
 


 
 
utviklingen i de siste 5 år. Jo mindre gjelds-
graden er jo mer solid er kommunen og desto 
større er evnen til å tåle tap.  


(1000 kroner) 


Gjeldsgraden           
  2006 2007 2008 2009 2010 
            
Gjeld 306 717 340 102 354 158 375 302 388 517 
Egenkapital 68 648 64 697 76 048 72 894 81 312 
Gjeldsgrad 4,47 5,26 4,66 5,15 4,78 


 
 


c) Inntektsutvikling, brutto- og netto driftsresultat 
 
(mill. kroner) 


  2006 2007 2008 2009 2010 
Driftsinntekter 161,7 173,8 184,8 198,6 203,6 
Driftsutgifter 155,1 168,9 177,5 198,4 198,6 
Brutto 
driftsresultat 6,6 4,8 7,2 0,2 5,0 
Netto driftsresultat 11,2 6,6 6,1 0,2 5,4 
Netto driftsres. % 6,93 % 3,80 % 3,30 % 0,10 % 2,65 % 


 
Utviklingen siste periode viser at avstanden 
mellom driftsutgifter og driftsinntekter er svært 
liten.  At kommunen har driftsutgifter som er 
mindre enn driftsinntekter (både brutto og  
 


 
netto), viser at det er rom for avsetninger til 
fremtidige investeringer.  


 
 
 


 
 


 


 


 
 


d) Kommunens lånegjeld 
Tabellen på neste side viser utviklingen i 
kommunens lånegjeld de siste 5 år. En god  
indikator for vurderingen av lånegjelden er 
langsiktig investeringsgjeld i % av  
 


 
 
 


 
 
 
 


 
 
 


driftsinntektene. Jo lavere denne er jo bedre er 
kommunens evne til å tåle en renteøkning. 
Langsiktig investeringsgjeld bør i henhold til 
anbefalinger fra fylkesmannen ikke overstige 
50% av driftsinntektene.
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(1000 kroner) 
Lånegjeld 2006 2007 2008 2009 2010 
           
Brutto langsiktig lånegjeld 287 220 315 067 331 199 349 564 362 506 
 - utlån 16 908 16 057 14 544 11 295 10 224 
 - ubrukte lånemidler 2.9100 514 3 210 3 210 5 466 5 552 
Netto langsiktig lånegjeld 269 798 295 800 313 445 332 803 346 730 
           
           
Pensjonsforpliktelser utgjør 148 113 170 147 186 995 204 356 220 216 
           
Langsiktig invest.gjeld 125 894 133 545 134 432 138 337 135 338 
Driftsinntektene 161 749 173 778 184 771 198 648 203 577 
Netto langsiktig invest.gjeld           
i % av driftsintektene 77,8 76,8 72,8 69,6 66,5 
           
Antall innbyggere 3 517 3 463 3 455 3 471 3 476 
Netto langsiktig lånegjeld           
i kroner pr innbygger 34 599 36 284 36 599 37 006 36 396 
 
 
 
 
 


 
 
     


      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


 
 


Ser man på utviklingen av kommunens in-
vesteringsgjeld i forhold til driftsinntektene de 
siste 5 år er denne positiv. Men lånegjelden er 
likevel over de anbefalte 50%. Med dagens 
driftsnivå bør en derfor tilstrebe færrest mulig 
nye låneopptak uten medfølgende inntekter. 


 
Marker kommune hadde i 2010 sine innlån fra 
følgende lånegivere: 
  


 
 
 
 


Marker Sparebank kr    1.519.174,45 
Husbanken  kr       984.871,00 
Kommunalbanken kr  23.672.130,00 
KLP kr  94.647.995,00 
KLP Kreditt AS kr  14.514.534,00 
Bokførte ikke bet. avdrag kr                  0,00 
 


Sum investeringsgjeld       kr 135.338.704,45 
 


Lånt til videre utlån: 
Husbanken kr     6.951.406,57 
 


Total langsiktig  
gjeld innlån kr 142.290.111,02 
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e) Gjeld og netto driftsresultat 
Tabellen viser utviklingen av netto drifts- 
resultat i forhold til investeringsgjeld. 
 


(mill.kroner) 


Gjeld og netto driftsresultat         
  2006 2007 2008 2009 2010 
Investeringsgjeld 125,9 133,5 134,4 138,3 135,3 
Netto driftsresultat 11,2 6,6 6,1 0,2 5,4 
 
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


 
 


 


f) Fonds 
Tabellen og diagrammet viser utviklingen 
av kommunens fondsavsetninger de siste 5 år. 
Dette viser en nedgang i siste år i fonds og 
avsetninger. Dette beror på siste års netto bruk 
av fondsmidler, jfr. spesielt bruk av arven fra 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Halvorsrud i forbindelse med utbyggingen ved 
MBSS. Videre er det ryddet opp i disposisjons- 
fondene slik at det nå er ett slikt fond, og ikke 
flere som tidligere. Samtidig er negative fond 
fjernet.


(1000 kroner) 


Fonds og regnskapsmessig mer/mindreforbruk     
            
  2006 2007 2008 2009 2010
            
Disposisjonsfond 12 407 14 556 12 788 10 294 4 818
Bundne driftsfond 6 783 6 549 9 143 10 081 11 148
Ubundneinvest.fond 3 871 2 945 1 775 1 492 0
Bundne invest.fond 607 723 597 659 672
Sum fondsavsetninger 23 668 24 773 24 303 22 526 16 638
Regnskapsmessig mindreforbruk 8 859 8 064 2 332 0 3 390
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Regnskapsmessig merforbruk     0 0 0
Udekket i investeringsregnskapet -3 477 0 0 0 0
Likviditetsreserve -3 173 0 0 0 0
            


Fonds og mer/mindreforbruk 25 877 32 837 26 635 22 526 20 128
 
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


 


g) Investeringer 
Investeringsregnskapet er avlagt i balanse. 
Investeringer i anleggsmidler i 2010 utgjorde 
16,6 mill. kroner. Lånefinansieringen utgjorde 
2,8 mill. kroner dvs. 17,1%. Bruk av fond ut-
gjorde 10,5 mill. kroner. Mottatt investerings- 
 
 
 
 


 
 
tilskudd for tidligere investering utgjorde 5,7 
mill. kroner. Salg av anleggsmidler utgjorde 
1,4 mill. kroner og er benyttet i finansieringen 
med tilsvarende reduksjon i overføring fra 
driftsregnskapet. 
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h) Drifts- og finansutgifter 
(1000 kroner) 


63 %12 %


8 %


9 % 3 % 5 %


Lønn inkl sosiale utgifter


Kjøp av varer og tjenester som inngår
i kommunal tjenesteproduksjon


Kjøp av varer og tjenester som
erstatter kommunal
tjenesteproduksjon
Overføringer


Avskrivninger


Rente- og avdragsutgifter


 
 
Tabellen og diagrammet ovenfor viser hvor 
mye de forskjellige drifts- og finansutgifter 
utgjør og hvordan de fordeler seg. Som man 
ser utgjør lønnsutgifter i overkant av 60 % av 


de totale utgiftene. Større reduksjoner i drifts-
utgiftene er dermed vanskelig uten at det 
berører antall årsverk. 


 


 


 


 


i) Resultat 
Driftsregnskapet er avlagt med et mindre-
forbruk på kr 3.490.356,95. I opprinne- 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lig budsjett 2010 ble vedtatt med en avsetning 
til disposisjonsfond med kr 1.227.000. 
 


Drifts- og finansutgifter 2008 2009 2010 2010 i % 
          
Lønn inkl sosiale utgifter 114 069 123 688 130 575 62,4 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunal tjenesteproduksjon 24 126 31 158 25 503 12,2 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal tjenesteproduksjon 14 714 16 882 17 232 8,2 %
Overføringer 18 386 20 300 18 720 8,9 %
Avskrivninger 6 251 6 452 6 534 3,1 %
Rente- og avdragsutgifter 12 205 10 384 10 605 5,1 %
          


Sum utgifter 189 751 208 864 209 169 100,0 %
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At man i det opprinnelig budsjett finner rom 
for avsetninger er i utgangspunktet meget bra. 
Ved regnskapsavslutningen er den vedtatte 


avsetningen avsatt. Reelt overskudd på driften 
i 2010 blir etter ca 4,7 mill. kroner. 


 
  


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Virksomhetene kom for 2010 ut med et samlet 
netto mindreforbruk på ca. 1,7 mill. kroner - 
dvs. en forbruksprosent på 98,7 (jfr. ansvars-
områdene 1000 – 7999). Korrigeres dette for 
reguleringspremie til KLP - postering av 
reguleringsfond, viser regnskapet at virksom-
hetene Skole, Barnehage, Forvaltning/drift/ 
vedlikehold, Plan/miljø samt Fellesutgifter/  


politiske styringsorgan/sentraladministrasjon 
kom ut med mindreforbruk på samlet 4,3 mill. 
kroner. På den andre siden kommer virksom-
hetene familie/ helse, NAV, utviklings-
hemmede, omsorg, kultur/fritid, bibliotek og 
næringsutvikling ut med et merforbruk på 2,6 
mill. kroner. 
 
 


(1000 kroner) 
 


      Reg.premie Premiefond 
Virksomhet Resultat Avvik pst premiefond korr. Just res. 


1000-1999, Fellesutg./pol.st./sentr. -1 799 90,9 % 29 -1 041 -787 
2000-2299, Skole -1 290 96,2 % 84 0 -1 374 
2300, Grimsby barnehage -245 73,9 % 65 0 -310 
3000-3799, Fam/helse 937 106,7 % 84 0 853 
3800, NAV 233 105,1 % 17 0 216 
4300, Utviklingshemmede 499 107,6 % 83 0 416 
4500-4799, Omsorg 1 220 103,5 % 437 0 783 
5100-5199, Forv./drift/vedl.hold -1 322 86,2 % 151 0 -1 473 
5200-5299, Plan/miljø -324 87,8 % 49 0 -373 
6300-6399, Kultur 131 104,7 % 30 0 101 
6400, Bibliotek 15 101,4 % 9 0 6 
7600-7699, Næringsutvikling 219 123,9 4 0 215 


Sum -1 726 98,7 % 1 041 -1 041 -1 726 
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j) KOSTRA 2010 
KOSTRA-data for 2010 foreligger nå i en 
foreløpig versjon. Dette viser for utvalgte  
områder følgende sammenlignet med 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


gjennomsnittet for kommune i Østfold og 
landet for øvrig: 


 
 


 
 


 Kostra-data 2010 (foreløpige) Marker 
2010  


Gj.snitt 
Østfold 


2010  


Gj.snitt 
landet  
2010  


 
Finansielle nøkkeltall: 
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2,5 1,5 1,4
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2,6 1,1 2,3
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 178,1 180,1 180,8
Frie inntekter i kroner per innbygger 38 827 33 398 35 017
Netto lånegjeld i kroner per innbygger 36 396 37 573 38 854
 
Prioritering: 
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, 
barnehager 9 371 12 066 16 527


Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 
222, 223), per innbygger 6-15 år 81 126 83 117 87 504


Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 
kommunehelsetjenesten 2 300 1 624 1 811


Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og 
omsorgtjenesten 14 346 13 883 13 612


Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66  1 738 3 088 2 491
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, 
barnevernstjenesten 6 946 6 825 5 822


 
Dekningsgrad: 
Andel barn 1-5 år med barnehageplass 88,1 86,1 89,9
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 7,0 6,9 8,2
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, 
kommunehelsetjenesten 8,4 9,5 9,5


Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, 
kommunehelsetjenesten 8,6 7,3 8,5


Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 100,0 89,0 93,5
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på 
institusjon 13,4 12,0 14,0


Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av 
innbyggerne 20-66 år 5,9 4,8 3,8


Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 7,9 4,8 4,5
Lengde kommunale veier og gater i km pr. 1 000 
innbygger 10,9 6,4 8,7


Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. Driftsansvar per 
10. 000 innb. 29 23 38


Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 25 20 20
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Produktivitet/enhetskostnader: 
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i 
kommunal barnehage 139 357 141 062 140 275


Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler 
og skoleskyss (202, 222, 223), per elev 84 781 82 470 88 013


Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 14,4 15,4 14,7
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. komm. plass 818 476 836 533 852 395
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) 2 300 2 113 2 796
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 3 600 4 071 3 189
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 2 000 2 010 2 406
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (dager) 25 42 40
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning (dager) 65 80 69


k) Konklusjon   
 


I 2010 har Marker kommune hatt en grei 
likviditet. Det har ikke oppstått situasjoner 
hvor det har vært vurdert å måtte oppta 
likviditetslån for å betale kommunens for-
pliktelser til forfall. 
 
Økonomisk rapportering er foretatt til 
kommunestyret i samsvar med gjeldende 
årshjul i møtene 11. mai og 28. september 
2010. Virksomhetene har i tillegg rapportert 
direkte til rådmannen en gang pr. måned. 
 
Kommunene fører sine regnskap etter et 
finansielt regnskapssystem. Det er ingen  
målsetting i seg selv å bokføre store over-
skudd. Marker kommune må tilstrebe en sunn 
økonomi med hele tiden å ha fokus på å 
produsere riktige tjenester til innbyggerne på 
en mest mulig rasjonell måte. Handlefriheten 
er fremdeles liten med en stor gjeld som skal 
betjenes.  
 
Utfordringen for Marker kommune vil bli å 
vurdere standarden på de tjenestene som tilbys 
våre innbygger og samtidig holde kostnadene  
 
 


 
 
 
 
 


 
innenfor akseptable rammer. For å lykkes i 
dette arbeidet må det til enhver tid pågå et 
omstillingsarbeide.  
 
Rådmannen vil benytte anledningen til å takke 
politikerne og ansatte for innsats og stort 
engasjement i 2010. Jeg vil også rette en takk 
til tillitsvalgte, som sammen med ansatte aktivt 
har bidratt til gjennomføring av konstruktive 
prosesser 
 
Som regnskapsresultatet og oversiktene over 
økonomisk utvikling viser er følgende mo-
menter avgjørende for kommunens videre 
økonomiske utvikling. 
 


• Fremtidige budsjett bør balansere uten 
stort bruk av frie fonds. 


 


• Det bør arbeides målbevist for å få 
redusert driftsutgiftene slik at det blir 
mulig å foreta avsetninger for frem-
tidige investeringer. 


 


• Vesentlige avvik i driftsnivået 
gjennom året må budsjettjusteres og 
korrigerende tiltak iverksettes snarest 
etter at avviket er kjent. 


 
 
Ørje, 30. mars 2011 
 
____________________ 
Eva Enkerud 
rådmann 
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FAKTA OM MARKER KOMMUNE 


 
 
2.1 Kommuneplan 2005-2017 
 


Overordnede mål og visjoner kommuneplan 
 


Marker kommune skal tilby sine innbyggere 
trygge livsløpsbetingelser i et robust samfunn 
som prioriterer sikkerhet, miljø og kultur. 
Marker kommune skal være en av Østlandets 
beste bokommuner. Det skal være lave skrank-
er for næringsetablering og fremtidige arealer 
til næringsvirksomhet skal sikres. Et mål og en 
rettesnor for planlegging og styring av Marker 
samfunnet skal være en befolkningstilvekst 
på 1000 personer i 12-årsperioden. 
 


 
Barnehagene 
 


Mål: Barnehagene i Marker skal ha så god 
kvalitet at foreldre på flyttefot foretrekker å bo 
i Marker fordi dette bidrar til en god oppvekst. 
Kapasiteten bør være så god at vi som 
hovedregel kan tilby alle plass ved hoved-
opptak og at vi bestreber oss på å gi tilbud 
innen to måneder til de som søker ellers i året. 
 


 
Skolene 
 


Mål: Skolene i Marker skal ha så god kvalitet 
at foreldre på flyttefot foretrekker å bo i 
Marker for å gi barna en garantert god skole. 
 


 
Familie og helse 
 


Mål: Marker kommune skal gi innbyggerne et 
tilpasset tjenestetilbud innenfor helse- og 
sosialseksjonen. 
 


 
Omsorg 
 


Mål: Det skal arbeides for å videreutvikle et 
godt og differensiert tilbud innen pleie-, 
rehabilitering og omsorg. Tjenestetilbudet skal 
utarbeides i nært samarbeid med bruker og ytes 
på lavest mulige effektive omsorgsnivå. In-
stitusjonsdelen bør utvides for å møte økt etter-
spørsel etter de tjenestene som etterspørres. 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


Næring 
 


Mål: Marker kommune skal bidra til å gjøre 
regionen vår attraktiv slik at folk finner seg til 
rette og trives. Marker kommune skal styre 
utviklingen mot at menneskene og de  
naturgitte ressursene er i sentrum. Marker 
kommune skal samarbeide med det lokale 
næringsliv for å skape flere arbeidsplasser. 
Dette skal baseres på eksisterende ressurser og 
nytenking. Produkter og tjenester i landbruket 
skal utvikles for å skape sysselsetting og styrke 
inntektsgrunnlaget. Bidra til rekruttering til 
landbruket, miljøvennlig drift og til å gjøre  
landbruket til en attraktiv arbeidsplass. 
Opplevelsestilbud skal prioriteres som ut- 
viklingsområde. Marker kommune skal bidra 
til engasjement og deltakelse i samfunns-
utviklingen. 
 


 
Kultur og fritid 
 


Mål: Bidra til å fremme livskvalitet slik at 
Marker blir en god og attraktiv bo- og 
oppvekstkommune. Stimulere til et allsidig 
kulturliv som fremmer lysten til egenaktivitet, 
men også til å formidle kulturverdier som er 
skapt av andre. De kulturtradisjoner som 
finnes, skal tas vare på, samtidig som man må 
gi rom for nye kulturytringer. Styrke det 
frivillige kulturarbeidet, og å gjøre kulturtil-
budene tilgjengelige for alle grupper, uav-
hengig av økonomisk evne, alder eller andre 
forutsetninger. 
 
Areal, sikkerhet og miljø 
 


Mål: Det legges til rette for bygging av minst 
400 boenheter i planperioden. Nye bolig-
områder tilrettelegges med infrastruktur som 
gjør det mulig å bruke alternative energikilder. 
Planlegging og tilrettelegging av utbyggings-
områder og offentlige anlegg skal inkludere 
risiko- og sårbarhetsanalyse for å unngå 
ulykker, helseskader, uønskede virkninger på 
miljø. Marker kommune skal arbeide for tiltak 
som gir Haldenvassdraget samme vannkvalitet 
som vi forventer oss av rent ferskvann i Norge. 
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2.2 Gjennomgående målekart for Marker kommune – Balansert Mål Styring  
 


Vedtatt av kommunestyret 14.06.05, sak 36/05 
 


 
Strategiske 
fokusområder 
 


 
Brukere /  
Tjenester 


 
Medarbeidere / 
Organisasjon 


 
Økonomi 


 
Resultatmål   
(Kritiske 
suksessfaktorer) 
 
 
 
 
 
 


 
B1: Gode tjenester 
 
B2: God service 
 
B3: Brukermedvirkning 


 
M1: Godt Arbeidsmiljø 
 
M2: Antall årsverk tilpasset   
       oppgavene 
 
M3: Utviklingsmuligheter 
 
M4: Friske medarbeidere 


 
Ø1: God økonomistyring 
       
Ø2: Effektiv ressursbruk i  
       forhold til tjeneste-       
       produksjon 


 
Målekriterier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
B1.1: Brukertilfredshet 
 
B2.1: Brukertilfredshet 
 
B3.1: Opplevd grad av 
          medvirkning 
    
 


 
M1.1: Medarbeidertilfredshet
 
M2.1: Opplevd samsvar  
          mellom oppgaver og  
          tid 
 
M3.1: Lønns og         
          kompetanseutvikling 
 
M4.1: Sykefravær 
 
 


 
Ø1.1: Avvik i forhold til 
          budsjett 
 
Ø2.1: Kostnad pr. enhet   
 


 
Målemetode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
B1.1: Brukerundersøkelser 
 
B2.1: Brukerundersøkelser 
             
B3.1: Brukerundersøkelser 


 
M1.1: Medarbeiderunder- 
          søkelse 
 
M2.1: Medarbeiderunder-       
          søkelse 
 
M3.1: Statistikk 
 
M3.1: Medarbeidersamtale 
 
M4.1: Statistikk 


 
Ø1.1: Perioderapportering  
          med avvik 
 
Ø2.1: KOSTRAutvikling 
          innen egen kommune 
          og i forhold til utvalg   
          av andre kommuner 
          (SSB, KOSTRA) 


 
MI 
 


 
Ønske 


 
Nedre  


 
MI 
 


 
Ønske 


 
Nedre  


 
MI 
 


 
Ønske 


 
Nedre  


B1.1 4,8 4,5 M1.1 4,8 4,5 Ø1.1 +/-0,5 % +/-1,0 %
B2.1 4,8 4 M2.1 4,8 4,5 Ø2.1 Lavere Likt 
B3.1 4,8 4 M3.1 4,8 4,0    


 
Resultatmål 
 
 
    M4.1 4,5    
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2.3 Markers befolkning 
 
(Kilde SSB) 
 


År Folkemengde 
01.01 


Født Døde Innflyttet Utflyttet Netto 
endring 


Folkemengde 
31.12 


2002 3319 48 50 215 124 89 3408 
2003 3408 35 51 148 131 1 3409 
2004 3409 39 51 169 127 30 3439 
2005 3439 27 32 184 113 66 3505 
2006 3505 22 40 185 155 12 3517 
2007 3517 19 36 144 181 -54 3463 
2008 3463 32 45 160 155 -8 3455 
2009 3455 29 49 192 156 16 3471 
2010 3471 40 36 173 172 5 3476 


 
Av samlet innflytting på 173 personer i 2010 flyttet 35 fra utlandet. 
Av samlet utflytting på 172 personer i 2010 flyttet 33 til utlandet. 
 
 
 


Folkemengde pr 31.12.
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Alderssammensetning pr 31.12.2010 
 


Antall 0-19 år 20-66 år 67-79 år 80 år + Totalt 
Landet 1 245 333 3 037 935 415 884 221 153 4 920 305 
Østfold 68 031 167 958 25 686 13 152 274 827 
Marker 801 2 052 414 209 3 476 
      


Prosent 0-19 år 20-66 år 67-79 år 80 år + Totalt 
Landet 25,31 % 61,74 % 8,45 % 4,49 % 100,00 % 
Østfold 24,75 % 61,11 % 9,35 % 4,79 % 100,00 % 
Marker 23,04 % 59,03 % 11,91 % 6,01 % 100,00 % 


 
 
Marker kommune har en forholdsvis mye 
større andel i de eldre aldersgruppene enn både  
gjennomsnittet i Østfold og hele landet, mens 
 
 


 
 
det er tilsvarende færre i de yngste alders-
gruppene. 
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For Østfoldkommunene var utviklingen i 
folketallet slik i 2010:  
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                
Totalt Innflytting Utflytting TotaltKommune 


01.01.10 Fødte Døde I alt I alt
Netto 
innfl. 


Folke-  
tilvekst 31.12.10


0101 Halden 28 776  317  314 1 463 1 021  442  444 29 220
0104 Moss 30 030  331  295 2 040 1 828  212  235 30 265
0105 Sarpsborg 52 159  585  518 2 484 1 890  594  646 52 805
0106 Fredrikstad 73 638  795  726 3 676 2 797  879  941 74 579
0111 Hvaler 4 085 33 42  317  237 80 75 4 160
0118 Aremark 1 424 19 24 76 78 -2 -10 1 414
0119 Marker 3 471 40 36  173  172 1 5 3 476
0121 Rømskog  688 5 10 32 37 -5 -10  678
0122 Trøgstad 5 092 39 49  356  293 63 50 5 142
0123 Spydeberg 5 167 65 49  425  342 83 98 5 265
0124 Askim 14 864  158  149  896  853 43 45 14 909
0125 Eidsberg 10 821  114  115  761  640  121  119 10 940
0127 Skiptvet 3 541 46 28  272  257 15 35 3 576
0128 Rakkestad 7 517 90 67  396  336 60 84 7 601
0135 Råde 6 882 75 70  476  416 60 64 6 946
0136 Rygge 14 293  146  115 1 018  914  104  133 14 426
0137 Våler 4 472 48 25  394  317 77  101 4 573
0138 Hobøl 4 742 43 25 471 375 96 110 4852
Østfold 271 662 2 929 2 657  9 641 6 718 2 923 3 165 274 827
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Siden 1951 har Østfold hatt vekst i folketallet i 
alle unntatt tre år. I de tre årene med nedgang 
var det snakk om 1 eller 2 promiller nedgang. 
Befolkningen i Østfold nådde sitt foreløpige 
maksimum ved utgangen av 2010, da befolk-
ningen var på 274 827 personer. Østfold hadde 
sterk vekst i folketallet på 50- og 60-tallet. På 
70- og 80-tallet var veksten i befolkningen 
mye lavere. Fra midten av 90-tallet tok befolk-
ningsveksten av igjen, og har vært ganske sterk 
hvert år siden 1997. Når vi betrakter Østfolds 
andel av befolkningen i Norge, ser vi at  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Areal og bosetningsmønster i 
Marker kommune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Østfold økte sin andel av befolkningen i den 
sterke vekstperioden på 70-tallet. På 80- og 
første del av 90-tallet sank Østfolds andel av 
befolkningen ganske sterkt, for så å øke igjen 
etter 1997. I 2005 snudde utviklingen igjen, og 


Østfolds andel av landets befolkning har igjen 
blitt nedadgående. 
 
Markers befolkningsandel i Norge 2010 er 
beregnet til: 0,07 % 
 


Markers befolkningsandel i Østfold 2010 er 
beregnet til: 1,26 % 
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2.5 Næringsutvikling / sysselsetting   
 


 


Arbeidet knyttet til næringsutvikling i Marker 
kommune er delt mellom virksomhet plan og 
miljø, som har ansvaret for landbruksbasert 
næringsutvikling, og rådmannskontoret, som 
har ansvaret for øvrig næringsutvikling. 
Kommunen kjøper også tjenester fra Østfold 
Bedriftsenter AS, og er medlem i Reiseliv 
Indre Østfold. I tillegg har grensekommunene 
engasjert Nils Ole Solberg som ansvarlig for 
oppfølging av etablerere og eksisterende 
næringsliv. 
 
Det har i 2010 fortsatt vært stor aktivitet innen 
tradisjonell utbygging i landbruket, og flere har 
fått finansiering fra Innovasjon Norge til 
utbyggingen. Det er for liten aktivitet knyttet 
til tilleggsnæringer i landbruket i vår 
kommune.  
 
Marker kommune ble også i 2010 tildelt kr 
100.000 til kommunalt næringsfond. Disse 
midler er fordelt på 7 søkere. I tillegg ble 2 
søknader avslått. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Kommunen fikk tilbud om rimelig leie av 
Noral-lokalene for videreutleie. Vi hadde lenge 
tro på at vi skulle klare å få til dette, men da to 
av de største interessentene trakk seg, ble det 
umulig å få det til. En av våre største 
utfordringer og muligheter er nå tomme 
industri- og kontorlokaler.  
 
Ørje sentrum er svært viktig for kommunen, og 
et velfungerende sentrum er avgjørende for 
Marker kommunes videre utvikling. De siste 
årene har vi hatt flere nyetableringer i sentrum, 
noe som er svært positivt. Både gjennom 
prosjektet Transinform og gjennom be-
vilgninger i budsjettet, ønsker kommunen å 
være aktiv i forhold til utviklingen. Kommun-
en har blant annet kjøpt en eiendom ved buss-
torget, for å kunne legge til rette for utvikling. 
Videre tilrettelegging i forhold til infrastruktur 
og møteplasser er viktig. Ørje skal være et 
hyggelig sted å besøke. Figuren nedenfor viser 
at Ørje er ett av de tettstedene i regionen med 
svært positiv utvikling. 
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Utviklingsavtale 
Det er et tett samarbeid mellom de tre 
grensekommunene, blant annet med hensyn til 
næringsutvikling. Det arbeides aktivt for å 
profilere grenseregionen som en felles region, 
både på norsk og svensk side. 
 
Overordnet målsetting  
Øke regionens konkurransekraft i forhold til 
næringsutvikling, opplevelser og bosetting  


Gjennom engasjement og deltakelse utvikle en 
attraktiv region der folk finner seg til rette og 
trives, og der menneskene og de naturgitte 
ressursene er i sentrum.  


 
 


Måloppnåelse 
Grenseregionen har gjennom utviklingsavtalen 
blitt enige om følgende fokusområder 


♦ næringsutvikling 
♦ internasjonalt samarbeid  
♦ levende bygder 
♦ infrastruktur 


 


Av målformuleringen går det fram at vi har 
vedtatt å satse på alle de tre elementene som 
påvirker en kommunes eller en regions 
attraktivitet. 


Årlig får vi nå tilført ca 1.500.000 fra KRD via 
fylkeskommunen og kr 750.000 fra 
kommunene, hvorav kr 300.000 fra Marker. 


Pengene forvaltes av en egens styringsgruppe 
bestående av 


*Nils Nilssen                                                  
*Tore Johansen                                                 
*Stein Erik Lauvås                                              
*Helge Kolstad                                                        


 


*Eirik Milde                                                     
*Jan Bjerketvedt                                                   
*Elin Tangen Skeide 


Det er vedtatt følgende prosjekter innen 
avtalens satsingsområder. 


1. Næringsutvikling 
1.1 Innovasjon Grenseland  
1.2 Stubbefolket – utviklingsprosjekt 
1.3 Barnas Grenseland 
1.4 DS Turisten – koordinator for aktiviteter 
1.5 Perfect Day – innspilling av matprogram 
1.6 Opplevelser i grenseland 2011 
 


2. Internasjonalt samarbeid 
2.1 Innovation Circle  
2.2 Rammeavtale for internasjonalt   
      samarbeid – avsluttet og rapportert  
2.3 Kulturutveksling Norge-Latvia 
 


3. Levende bygder 
3.1 Avisen Grenseland 
3.2 Innflytterprosjekt - Placement 
3.3 Avisen Grenseland 2009 
3.4 Utvikling og tilrettelegging av aktiviteter i  
      Kanalen og på Kanalmuseet 
3.5 Avisa Grenseland 2010 
3.6 Bolyst – Grenseland, et bedre sted å bo 
 


4. Infrastruktur 
4.1 Skilting ved tettestedene 
4.2 Publikumsslusing på Ørje 
4.3 Turistinformasjon 2010 


 
5. Øvrige 


5.1 Evaluering og revidering av  
      utviklingsavtalen 
5.2 Grenserådet 
5.3 Grenserådet 2011/2012  
 


Grensekommunene jobber aktivt med de ulike 
fokusområdene, også innenfor prosjekter som 
ikke inngår i avtalen. For opplysninger om de 
ulike prosjektene vises det til egne rapporter. 
 


 
 
Barnas Grenseland – Opplev Grenseland as 
Visjonen er at regionen skal være førstevalget 
for barnefamilier som ønsker natur- og vass-
dragsbaserte aktiviteter og opplevelser. Opplev 
Grenseland as er etablert som et fundament for 
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samarbeidet. Det skal arbeides med produkt-
utvikling, kompetanseutvikling og markeds-
føring, samt videre utvikling av konseptet 
knyttet til ”Stubbefolket”. Den innspilte TV-
serien er vist to ganger på NRK i løpet av 
2010, og det ble satt opp et stort sommerteater 
i Strømsfoss. Denne satsingen har også med-
ført at den nye kinofilmen om Gråtass er spilt 
inn i regionen. 2011 blir det sommerteater både 
med Gråtass og Stubbefolket. 


           


 
 
Regionalpark Haldenvassdraget 
Østfold fylkeskommune har tatt initiativ til en 
samlet satsing på nærings- og stedsutvikling 
langs Haldenkanalen, herunder Rømskog 
kommune. En arbeidsgruppe har utarbeidet et 
forslag til innhold og økonomi i samarbeidet. 
 
Målene er å: 
1. Bidra til å skape samarbeidsplattformer 


mellom alle interessenter i utvikling av 
opplevelsesnæringene og stedsutvikling 
langs Haldenkanalen 


2. Bidra til lokal medvirkning i forhold til 
ivaretakelsen og videreutviklingen av natur 
og kulturverdier som grunnlag for 
opplevelsesproduksjon 


3. Bidra til ivaretakelse og videreutvikling av 
særpregede natur- og kulturverdier, samt 
sørge for utvikling av kommersielle tilbud 
med basis i disse 


4. Bidra til bærekraftig verdiskaping 
 
Saken legges fram for politisk behandling i 
2011. 
 
Rekruttering av innbyggere og kompetanse  
Samarbeidsprosjektet med Placement as med 
tanke på å rekruttere kompetanse og 
etableringslyst fra Nederland, ble formelt 
avsluttet ved årsskiftet. Målsettingen var 35 
nye personer til de tre grensekommunene i 
løpet av to år. Det skal legges vekt på kompe-
tanse som vi mangler og vilje til å etablere 
agne arbeidsplasser. 19 personer har flyttet hit, 
og mange familier på gang. Samarbeidet 
fortsetter til vi når målet på 35 personer. 
 
Bolyst – et bedre sted å bå 
Grensekommunene har søkt KRD om midler 
til et prosjekt for å stimulere til innflytting og 


tilbakeflytting, og har fått søknaden innvilget. 
Også Marker Sparebank har gitt et betydelig 
beløp til prosjektet som vi starte opp på nyåret 
2011. 
 
Grenserådet 
Et stadig utvidet samarbeid mellom de tre 
grensekommunene gjorde at det var behov for 
etablering av et organ for informasjon og 
forankring av det utviklingsrettede og det 
administrative samarbeidet. Rådet ble vedtatt 
etablert med følgende sammensetning 
Rømskog   Marker   Aremark 
Nils Nilssen Stein E Lauvås  Tore Johansen 
Kari Pettersen Rita B Lindblad Gunnar Ulsrød 
Bjørn E Lauritzen Amund Rakkestad Harald Nilsen 
Magne Barane/ Eva Enkerud Jon Fredrik Olsen 
Anne Kirsti Boutera 
 


Vidar Østenby er sekretær for rådet, som 
sammen med Nils Ole Solberg og Kjersti Berg 
Sandvik har utgjort en utviklingsenhet for 
grensekommunene. 


Rådet har møter hvert kvartal og tar opp saker 
av interesse for de tre kommunene.  


Grenserådet er finansiert i to nye år, for 2011 
og 2012. 
 


Viktig for identitet i regionen er også Avisen 
Grenseland, som er utgitt hver måned i 2010. 
Avisen har i sin helhet vært finansiert over 
utviklingsavtalen til nå, men ved en videre-
føring vil en måtte påregne også kommunal 
andel. 


Nedenfor vises en oversikt over prosjekter 
finansiert over utviklingsavtalen: 


Tekst Påfyll Bevilget 
      


Avtalemidler 2005 1 000 000  
Innovation Circle  213 000
Internasjonalt samarbeid  92 000
Innovasjon Grenseland  400 000
Stubbefolket  100 000
Ubrukte midler 2006 1 010 000  
Avtalemidler 2007 1 000 000  
Avisen Grenseland  200 000
Skilting ved tettstedene  100 000
Avtalemidler 2008 1 050 000  
Barnas Grenseland  1 800 000
DS Turisten - koordinator  150 000
Evaluering av utiklingsavtalen  100 000
Innflytterprosjekt  500 000
Avisen Grenseland  500 000
Grenserådet  1 250 000
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Perfect Day, matprogram  100 000
Overføring av kommunemidler 450 000  
Kanalmuset/kanalen  200 000
Avtalemidler 2009 1 500 000  
Kommunemidler 2009 750 000  
Kulturutveksling Norge-Latvia  100 000
Avisa Grenseland 2010  300 000
Avtalemidler 2010 1 850 000
Kommunemidler 2010 750 000
Grensemesse  100 000
Bolyst  900 000
Publikumsslusing Ørje  30 000
Turistinfo Ørje  20 000
Opplevelser i Grenseland 2011  500 000
Grenserådet 2011/2012  1 300 000
Småprosjekt/internasjonalt samarb.  300 000


  9 360 000 9 255 000
 


 
Kommunens attraktivitet og utvikling avgjøres 
av hvor godt vi gjør det på de tre områdene 
bosetting, bedrift og besøk.  


 
 
Marker komune er en av landets 10 mest 
attraktive kommuner i forhold til bosetting, og 
den nest beste i Østfold. Dette betyr at vi har 
forutsetninger for en svært positiv utvikling, 
selv om en slik attraktivitete ikke uten videre 
gis seg utslag på befolkningsutviklingen. Når 
det gjelder næringsutvikling ligger vi på 210. 
plass i landet, noe som blant annet har sin 
årsak i sterk tilbakegang i industrien. På 
besøkssiden er det enda dårligere, der vi er 
rangert som nr 282 i landet. Dette skyldes i 


hovedsak stor handelslekkasje. Positivt er det i 
imidlertid at vi er av de kommunene i Østfold  
 
som har mest positiv utvikling i forhold til 
omsetning og antall ansatte i besøksnærigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammenstilling av total attraktivitet: 
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Attraktivitet i forhold til bosetting: 


 
Figur: Attraktivitetsindeksen til kommunene i 
Østfold de siste tre periodene. Rangering blant 
landets 430 kommuner for periodene samlet til 
venstre. 
 
 
 


Sammenstilling av attraktivitet i forhold til 
næringslivet: 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur: Resultater fra NæringsNM for kommunene i 
Østfold. Rangering blant landets 430 kommuner i 
2009 til venstre, rangering siste fem år i parentes, 
rangering for de fire indeksene i figuren.                                          


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  
 


Bildet:  Ørje sentrum  
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2.6 Folkevalgte organ og politisk organisering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Resultat fra siste kommunestyrevalg (2007)  


  Landet Fylket Marker 
  


Valgdeltakelse. prosent. 61,2 58,9 62,6 


Andel stemmer på     
Ap 29,6 36,5 55,1 
FrP 17,5 22,9 0 
H 19,3 13,9 9,3 
KrF 6,4 6,6 17,5 
SP 8 6,5 18,1 
SV 6,2 4,4 0 
V 5,9 4,2 0 
Andre 7,2 4,9 0 


 
Kommunestyret 


Administrasjonsutvalget 


Arbeidsmiljøutvalget 


Kontrollutvalget 


Klagenemnda 


Eldrerådet 


Ungdomsrådet 


Viltnemnda 


Dyrevernsnemnda 


 
Formannskapet 


Oppvekst- og 
omsorgsutvalget 


Plan- og 
miljøutvalget 


Barnevernsnemnda 
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Kommunestyrets sammensetning:  
 


Ordfører: Stein Erik Lauvås (AP) 


Varaordfører: Rita Berget Lindblad (AP) 


 
 
Kommunestyrets 25 mandater er fordelt på følgende partier: 
 
     
 
Det Norske Arbeiderparti    14      
  
 
Kristelig folkeparti                4              
 
 
Senterpartiet                          5   
 


Høyre                                  2               
  
 
 
 
 
 


 
            Bildet: 
     Ordfører Stein Erik Lauvås 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandlede saker i 2010: 
 


 Kommunestyret: 90 
 Formannskapet: 65 
 Oppvekst- og omsorgsutvalget: 46  
 Plan- og miljøutvalget: 67 


 



http://www.hoyre.no/

http://www.hoyre.no/
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Rådmannsnivå 
Rådmann: Eva Enkerud 


Kommunalsjef: Vidar Østenby / Per Øivind Sundell 


Skole 
Leder: May-Kristin Hattestad  


Familie og helse 
Leder: Bjørg Olsson 


Grimsby barnehage 
Leder: Tove Skubberud Wang 


Stabs-/støttefunksjoner 


 Bibliotek 
Leder: Reni Brårud 


Omsorg  
Leder: Janne Johansen 


Kultur og fritid 
Leder: Else Marit Svendsen 


Utviklingshemmede 
Leder: Astri Lippestad 


Plan og miljø 
Leder: Vidar Østenby 


Forvaltning, drift vedlikehold 
Leder: Stein Erik Fredriksen 


NAV 
Leder: Marianne Hermanseter 


2.7 Administrativ organisering  
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 


 
 
 
Bildet: 


     Rådmann Eva Enkerud 
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2.8 Personalsituasjonen
 


Pr. 31.desember 2010 var det i alt registrert 
268 faste arbeidstakere i Marker kommune 
som til sammen utførte 191 årsverk. Midler-
tidig ansatte og vikarer der opprinnelig 
stillingsinnehaver er registrert inngår ikke i 
ovennevnte tall. Antall arbeidstakere i slike 
funksjoner varierer gjennom året, men kan i 
løpet av året komme opp mot 40 personer.  
 
I løpet av året har i alt 21 fast ansatte 
arbeidstakere sagt opp sine stillinger helt eller 
delvis. Oppsagte stillinger omfatter i alt 14,3 
årsverk, og gir en turnover på 7,49 % noe som 
er litt lavere enn forrige år. Dersom en ikke 
medregner arbeidstakere som er gått over på 
pensjon vil oppsagte stillinger utgjøre 6,4  
årsverk med turnover på 3,35 %. 
 
Det har i 2010 ikke vært spesielle problemer 
med å rekruttere nye arbeidstakere. 
 
 
 
 
 
 
 


Sykefravær 
 


Sykefraværet var i 2010 på 9,3 %. Dette er 
betydelig høyere enn de senere årene, og det 
viser også en stigning fra 2009 da sykefraværet 
var på 8,8 %. Sykefraværet blant mannlige 
arbeidstakere var i 2010 på 1,9 %, og blant 
kvinner 11,4 %. 
 
På grunn av det høye sykefraværet har 
arbeidsmiljøutvalget pålagt rådmannen å 
iverksette tiltak for å redusere dette. 
 
Det er derfor opprettet et prosjekt med en 
arbeidsgruppe der fokuset er spesielt rettet mot 
virksomhet omsorg. Arbeidsgruppen har 
mottatt en rekke innspill på tiltak, og noen er 
allerede igangsatt. 
 
De fleste tiltakene vil imidlertid bli igangsatt i 
2011. Det er et hovedtiltak i forhold til fysisk 
arbeidsmiljø, og et i forhold til psykososialt 
arbeidsmiljø. I begge prosjekter vil det bli 
brukt innleid hjelp, og det er gitt tilsagn om 
tilskudd til prosjektet fra NAV. 
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Virksomhet 


FELLESUTGIFTER, POLITISKE STYRINGSORGAN OG 
SENTRALADMINISTRASJON 


 
 
 
 


3.1 Om virksomheten 
Rådmann: Eva Enkerud 
 
Virksomheten omfatter følgende ansvars- 
områder: 
 


 


1010 
 


Kommunestyre/formannskap 
1015 Oppvekst- og omsorgsutvalget 
1016 Plan- og miljøutvalget 
1020 Støtte til politiske parti 
1030 Stortings- og kommunevalg 
1040 Eldreråd 
1045 Ungdomsråd 
1050 Kontrollutvalg 
1060 Overformynderiet 
1070 Forliksråd 
1080 Arbeidsmiljøutvalget 
1090 Reserverte tilleggsbevilgninger 
1100 Kontroll og tilsyn 
1200 Rådmannskontoret 
1300 Kommunekassen 
1400 Felles inntekter/utgifter 
1410 Innkjøp 
1420 IKT 
1430 Sysselsetting 
1440 Lærlingeordning 
1450 Frikjøp tillitsvalgte 
1460 Ansvar/gruppelivsforsikring 
1480 Pedagogisk rådgivning 
1490 Interkommunalt samarbeid 
1700 Kirker 
1710 Andre religiøse formål 
1760 Salg av fast eiendom 
1800 Barnehageadministrasjon 


  
 
 


I tillegg kommer næringsutvikling under 
ansvarsgruppe 76 som for en stor del omfatter 
interkommunale prosjekter og interregprosjekt- 
er med egen finansiering. Disse er skilt ut som 
eget ansvarsområde.  
 
 


 
 
 
 
 
 
 


Dette gjelder følgende ansvarsområder:  
 


7600 Næringsutvikling 
7610 Reiseliv 
7630 Haldenkanalen 
7640 Innovasjon Grenseland 
7650 Opplev Grenseland 
7660 Internasjonalt samarbeid 
7670 Barnas Grenseland 
7680 Utviklingsavtalen 


 


3.2 Regnskapsresultat, drift 
Virksomhetens driftregnskap for 2010 viser 
følgende hovedtall (kr x 1.000): 
 


  Regn 10 Bud 10 Avvik kr Forbr% 
Utgifter 29 069 27 599 1 470 105,3% 
Inntekter -11 104 -7 835 -3 269 141,7% 
Netto 17 965 19 764 -1 799 90,9% 


 


Netto mindreutgift/innsparing for denne 
virksomheten i 2010 blir dermed:  kr 1.799.000 
 
Utviklingen i netto avvik mellom driftbudsjett 
og driftregnskap siste 3 år (kr x 1.000): 
 


  Regn 08 Regn 09 Regn 10 Gj.snitt
Netto avvik -494 -3 977 -1 799 -2 090 
Forbruk% 97,1% 78,6% 90,9% 88,9% 


 
Årsaken til den store netto mindreutgiften på 
nær 1,8 mill. kroner er flere og må tillegges 
både enkelte innsparinger i forhold til budsjett 
og ikke-budsjetterte inntekter. Men den klart 
største enkeltårsaken  ligger i inntektsføring av 
reguleringspremie KLP som er ført på dette 
ansvarsområdet av praktiske årsaker, men som  
må sees i sammenheng med tilsvarende nega-
tivt premieavvik ute på virksomhetene – dette 
utgjør alene over 1,4 mill. kroner i merinntekt 
sett i forhold til det som faktisk er budsjettert. 
Det er også postert merinntekter fra mva-
kompensasjon med 0,5 mill. kroner samlet for 
mva fra drift og investeringer. 
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3.3 Regnskapsresultat, investering 
Virksomhetens investeringsregnskap for 2010 
viser følgende hovedtall (kr x 1.000): 
 


  Regn 10 Bud 10 Avvik kr Forbr% 
Utgifter 548 913 -365 60,0% 
Inntekter -1 256 -913 -343 137,6% 
Netto -708 0 -708 0,0% 


 
Regnskapet viser en netto mindreutgift/inn-
sparing på investeringer på kr 708.000. Dette 
skyldes i hovedsak ikke-budsjetterte inntekter 
fra salg av tomter og fast eiendom (Braarud).  
 
Det er også brukt noe mindre til investering av 
inventer og utstyr i regnskapet enn forutsatt – 
dette gjelder IKT. Det som gjenstår her som   
udisponert vil ikke søkes overført til 2011 da 
det er bevilget egen investeringspakke i 2011-
budsjettet som dekker behovet 
 


3.4 Personellressurser  
Virksomheten har i 2010 disponert 16,95 
årsverk fordelt på 20 ansatte. Utviklingen de 
siste tre årene viser: 
 


  Årsverk 
 Ansvar 2008 2009 2010 
Rådmannskontoret 5,20 4,20 4,20* 
Komm.kassen 3,85 3,85 3,85 
Servicetorg 3,56 4,20 4,20 
Overformynderiet 0,10 0,00 0,00 
Innkjøp 0,60 1,00 1,00* 
IKT 1,00 1,00 3,00* 
Pedagogisk rådg. 0,70 0,70 0,70 
Sum 15,01 14,95 16,95 


 


Ansvarsområder markert med * indikerer at 
deler eller alle årsverk deles på flere kommun-


er (interkommunale samarbeid), men der 
Marker er vertskommune. Økningen fra 2009 
til 2010 skyldes i sin helhet etablering av felles 
IKT-enhet for grenseregionen. 
 


3.5 Aktiviteter 
Virksomheten står som ansvarlig og/eller 
utfører av en rekke dels svært ulike oppgaver 
gjennom året. Mange av disse er gjentakende 
og rutinemessige, mens andre mer tilfeldige og 
nye. I årsrapporten velger vi å omtale et lite 
utdrag ev disse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolig- og eiendomsforvaltning. 
 


Marker kommune disponerer pr. 31.12.2010 
totalt 84 boenheter. Dette inkluderer både 
trygde-, omsorgs- og borettslagsleiligheter 
samt utleieboliger. Alle boligene er stort sett 
fullt utleid til enhver tid.  Det må imidlertid 
fortas nødvendig oppussing av en del av 
leilighetene når disse bytter leieboere og av 
den grunn vil det være noe ledighet i den 
forbindelse. Kommunen eier 6 ungdomsboliger 
i Lihammeren borettslag. Disse er også utleid 
til enhver tid og dekker bl.a. behovet for 
boliger ikke bare til ungdom, men også til de 
som trenger bolig i en vanskelig livssituasjon 
for eksempel ved samlivsbrudd.  
 
Etterspørselen etter omsorgsboliger i Braarud 
borettslag har økt betraktelig i forhold til året 
før.  Pr. i dag er det ca. 12 – 15 personer som 
ønsker seg slik bolig og som står på venteliste. 
Det synes klart at det kan være behov for en 
utvidelse av borettslaget dersom det er mulig å 
få etableringstilskudd og lån til bygging av nye 
boliger. Dersom en ikke får tilskudd vil 
ventelig innskuddet bli for stort og husleien for 
høy.  I løpet av året har det vært forholdsvis 
stor utskifting av beboere – ca. 10 personer 
(leiligheter), men likefullt et så vidt lang 
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venteliste. Når det gjelder trygdeboliger (som 
er uten innskudd), er det også venteliste her, 
men ”trykket” på leiligheter har avtatt noe.  
 
Marker kommune disponerer f.t. 28 omsorgs-
boliger og 22 trygdeboliger. Marker kommune-
styre vedtok i møte 28. september 2010 at 
kommunen skal oppføre to rekkeleiligheter til i 
tillegg til de 6 trygdeleilighetene som er i 
Idrettsveien fra tidligere.  Det er søkt om lån 
og tilskudd i Husbanken, men svar herfra 
foreligger ikke enda.  Etter utvidelsen vil en 
disponere 8 leiligheter her.    
 
På Ørjetun er ”Administrasjonsbygget” i 1. etg. 
benyttet av Tunet dagsenter og av samtlige 
fagforeninger som er tildelt kontorlokaler. 2. 
etg. inneholder 3 mindre utleieleiligheter.  
 
Paviljongene (eneboligene), som har status 
som utleieboliger er stort sett bortleid til 
flyktningefamilier, men også til andre med 
stort boligbehov. Ungdommens kulturhus og 
Speideren disponerer hvert sitt bygg på 
Ørjetun. Kommandantboligen disponeres i 
fellesskap av flere frivillige organisasjoner 
med kulturell profil. 
 
 


Tomtesalg og boligbygging 
 


Kommunen har til enhver tid ledige byggeklare 
boligtomter i Lihammeren og på Krogstad 
boligområde, men etterspørselen etter tomter 
har dessverre ikke vært stor.  Det er kun solgt 3 
boligtomter, men en synes å spore noe økt 
etterspørsel. 
  
På det private boligområdet Mosebyneset, som 
eies av Mosebyneset Eiendom AS er det hittil 
oppført 7 eneboliger og 2 eneboliger er under 
oppføring. For øvrig er en del av de øvrige 
tomtene solgt, men det er fremdeles mange 
ledige. 
  
Brukte boliger/borettslagsleiligheter er til 
stadighet til salgs og ved årsskiftet var det et 
antall på ca. 25. I likhet med 2009 er det solgt 
noen nye boliger på Kilebu som byggmester 
Johan Westlie & Sønner AS fører opp.  
Firmaet har til enhver tid nye boliger for salg.  
Dette er også boliger som er Husbank-
finansiert. 
  
Indre Østfold Boligbyggelag har leiligheter i 
Meieriet borettslag, Lilleveien i Ørje. Noen 


leiligheter er solgt, men det er fremdeles ledig 
leiligheter for salg.  
 
Marker kommune har et bra utvalg av brukte 
og nye boliger for salg, likeledes boretts-
lagsleiligheter. Det er også et godt utvalg av 
byggeklare tomter både på kommunale tomte-
felt og privat tomtefelt.  
 
 


Startlån (videreformidling av lånemidler fra 
Husbanken)  
 
 


Det er i 2010 lånt ut startlån med til sammen 
kr. 1.160.000,- til finansiering av boliger mot 
tilsvarende kr. 956.000,- året før.  
 


3.6 Mål for virksomheten 
I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for 
perioden 2010– 2013 er de strategiske målene 
for virksomheten formulert slik:  
 


 God økonomistyring 
 Lavere sykefravær 
 Levere gode tjenester både internt og 


eksternt 
 Videreutvikle interkommunalt 


samarbeid 
 


Dette er alle mål som det jobbes med kon-
tinuerlig og som til enhver tid har stor fokus.  


 


3.7 Resultat etter balansert målstyring  
 


Fokusområde: Brukere / Tjenester 
 


Sentraladministrasjonen skal yte gode tjenester 
der brukerne får anledning til å medvirke. 
Tjenestene måles bl.a. gjennom brukerunder-
søkelser. Resultater herfra skal sammen med 
andre tilbakemeldinger og egne erfaringer gi 
grunnlag for å hele tiden søke å bli enda bedre.  
 
Sentraladministrasjonen skal yte god og riktig 
service til alle som henvender seg til enheten – 
det være seg fra innbyggerne, politikerne, 
ansatte eller eksterne.  
 
Det er ikke gjennomført noen brukerunder-
søkelser for måling av tjenester underlagt dette 
ansvarsområdet i 2010. Siste undersøkelse var 
en omfattende innbyggerundersøkelse tilbake i 
2009. 
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Medarbeidere / Organisasjon 
 


Ansvarsområdet har tradisjonelt hatt lavt 
sykefravær, noe vi har som mål skal fortsette. 
Det fokuseres på godt arbeidsmiljø med fokus 
på opplevd samsvar mellom arbeidsoppgaver 
og tid. Gjennom medarbeiderundersøkelser 
måles arbeidsmiljøet og gir verdifull 
informasjon om eventuelt behov for endringer. 
Her er også de årlige medarbeidersamtalene 
viktig. 
 
Ansvarsområdet dekker et stort spekter av 
fagfelt som i stor grad forventes å være opp-
datert til enhver tid. Til dette fordres at det  
legges til rette for både vedlikehold og videre 
utvikling av medarbeidernes kompetanse. 
Dette kartlegges gjennom medarbeiderunder-
søkelser og medarbeidersamtaler. Sentral-
administrasjonen har som mål at alle som 
ønsker det og/eller som trenger det skal få den 
nødvendige kompetanseutviklingen. 
 
Siste medarbeiderundersøkelsen som ble 
gjennomført høsten 2009, mens den neste 
planlegges gjennomført våren 2011. 
 
Økonomistyring 


 


Sentraladministrasjonen har gjennomgående 
stor fokus på rett og kostnadseffektiv drift i 
forhold til tjenesteproduksjonen.  
 
Regnskapsmessig netto driftsresultat for 
sentraladministrasjonen har vært gjennom-
gående positivt de siste årene – og 2010 er ikke 
noe unntak med hele 1,8 mill. kroner i mindre-
utgift. Stordelen av dette må likevel tilskrives 
regnskapstekniske føringer av KLP og inn-
tektsføring av mva-kompensasjon, men det har 
også vært en reell innsparing.  
 
Da avviket er positivt – det vil si en netto 
mindreutgift i forhold til budsjett, foreslås 
ingen tiltak for å nå resultatmålet etter BMS.  
 
Rådmannen vil opprettholde fokus på hyppig 
og god økonomikontroll også fremover. 
 
 
 
 
 


3.8 Sluttkommentar 
Medarbeiderne i sentraladministrasjonen 
arbeider under et vidt spekter av oppgaver 
rettet både mot innbyggerne, politikere og 
internt i organisasjonen. Rådmannen vil rose 
alle i staben for nok et år med stor arbeids-
innsats. Oppgavene er løst på en tilfreds-
stillende måte og godt innenfor de økonomiske 
rammene som er bevilget. 
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Virksomhet 


GRUNNSKOLE 
 
 
 
 


4.1 Om virksomheten 
Virksomhetsleder: May Kristin Hattestad 
 
Virksomheten omfatter følgende ansvars- 
områder: 
 


2000 Administrasjon skole 
2010 Felles inntekter/utgifter 
2020 Spesialundervisning 
2040 Voksenopplæring 
2060 Grunnskole 
2070 Skolefritidsordning 


 


4.2 Regnskapsresultat, drift 
Virksomhetens driftregnskap for 2010 viser 
følgende hovedtall (kr x 1.000): 
 


  Regn 10 Bud 10 Avvik kr Forbr% 
Utgifter 40 970 39 742 1 228 103,1% 
Inntekter -8 569 -6 051 -2 518 141,6% 
Netto 32 401 33 691 -1 290 96,2% 


 
Netto mindreutgift/innsparing for denne 
virksomheten i 2010 blir dermed:  kr 1.290.000  
 
Utviklingen i netto avvik mellom driftbudsjett 
og driftregnskap siste 3 år (kr x 1.000): 
 


  Regn 08 Regn 09 Regn 10 Gj.snitt
Netto avvik  592 211 -1 289 -162 
Forbruk% 2,1% 0,7% -3,8% -0,3% 


 
Avviket skyldes i hovedsak merinntekter på 
sykelønnsrefusjon og overføringer fra andre 
kommuner. For ytterligere kommentarer vises 
til punkt 7 i rapporten. 
 
 
 
 
 
 


4.3 Regnskapsresultat, investering 
Virksomheten har ikke hatt investerings-
utgifter/inntekter i 2010.  
 


4.4 Personellressurser  
Virksomheten har i 2010 disponert 58,49 
årsverk fordelt på 76 ansatte. Utviklingen de 
siste tre årene viser: 
 


  Årsverk 
  Høst Høst Høst 
 Ansvar 2008 2009 2010 
Adm. skole 2,1 2,1 2,82 
Grunnskole 50,9 50 52,93 
SFO 3,1 2,7 2,74 
Sum 56,1 54,8 58,49 


 
 


Økt bemanning skyldes obligatorisk leksehjelp 
på 1.-4. trinn, økt timetall fra høsten 2010, 
flere elever på 1. trinn og flere elever med 
omfattende hjelpebehov og rett til spesial-
undervisning, til dels gjelder dette elever der vi 
får refusjon fra andre kommuner, jfr. økte 
inntekter. Vi har også lagt noe mer vikarressurs 
til de faste lærerstillingene enn tidligere.  
Endringen på adm. skole skyldes at en av de 
merkantilt ansatte er flyttet fra ansvar 2060 
Grunnskole til 2000 Administrasjon skole. 
 


4.5 Aktiviteter 
Marker skole har pr. 1. oktober 2010 (GSI) 
441 elever, hvorav 302 på barnetrinnet 
(1-7) og 139 på ungdomstrinnet (8-10). 
 
I følge de siste tallene fra Kostra (2009), 
bruker Marker kommune mindre i kroner pr. 
skoleelev enn kommuner det er naturlig å 
sammenlikne seg med. Marker ligger noe over 
gjennomsnittet for Østfold, men under 
landsgjennomsnittet. I 2009 var de korrigerte 
brutto driftsutgiftene til skole pr. elev i Marker 
kr 82 882. For kommunegruppe 2 var tallet  
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kr 97 256. Gjennomsnittet for Østfold var kr 
80 179 og for landet for øvrig utenom Oslo  
kr 84 422. Tilsvarende tall for 2010 er ennå 
ikke tilgjengelige.  
 
Prøveprosjektet med utlån av egne PC-er til 
elever på 10.trinn har vært vellykket, og 
ordningen fortsetter. Alle utlånsPCene ble 
levert inn i god stand før sommerferien. Disse 
er lånt ut igjen til elever på nytt 10. trinn, kun 
supplert med nye PC-er pga av flere elever på 
årets kull. 
 
Ordningen med leksehjelptilbud for elever på 
1.-4.trinn er i gang. Ca 50 elever benytter seg 
av dette, og så langt ser det ut til å fungere 
greit. 
 


4.6 Mål for virksomheten 
I gjeldende kommuneplan var målene for 
virksomheten formulert slik: 
 


”Skolene i Marker skal ha så god kvalitet at 
foreldre på flyttefot foretrekker å bo i Marker 
for å gi sine barn en garantert god skole.” 
 
Et partsammensatt utvalg har utarbeidet en ny 
overordnet målsetting for skolen i Marker(K-
sak 17/08), og disse målene er kort formulert 
slik: Marker kommune har en god skole hvor 
kjennetegnene er Læring – trygghet – trivsel 


 
Dette skal elevene oppleve gjennom 


• fokus på grunnleggende ferdigheter 
• et godt hjem – skolesamarbeid preget 


av dialog og fokus på elevenes læring 
• godt kvalifiserte lærere 
• rettferdige lærere 
• trygghet og trivsel i skolehverdagen 


 
I tillegg er Læreplanverket for Kunnskapsløftet 
(LK 06) og Opplæringsloven viktige 
styringsdokumenter for alle skoler. En viser 
også til kommunens plan for skoleutvikling på 
Marker skole 2010-2013 (Referatsak 25/10 i 
oppvekst- og omsorgsutvalget 14.09.2010). 
Når det gjelder fokus på grunnleggende ferdig-
heter, er det viktig med god lærerdekning og 
kontinuitet de fire første skoleårene. Samtidig 
viser det seg at vi får flere elever med rett til 
spesialundervisning etter hvert som de kommer 
oppover i klassetrinnene. Tidlig innsats kan 
forhåpentligvis kunne føre til at behovet for 
spesialundervisning kan holdes mer konstant i 


løpet av skoletida. Det er en utfordring å kunne 
gi elevene god oppfølging tidlig i skoleløpet og 
samtidig kunne dekke opp for økt behov for 
spesialundervisning på ungdomstrinnet. 
 
Vi har også store utfordringer når det gjelder å 
skaffe godt kvalifiserte lærere, spesielt vikarer. 
 


 


 


 


 


 
 
 


4.7 Resultat etter balansert målstyring  
 


Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Høsten 2010 ble det gjennomført nasjonale 
prøver i lesing og regning på 5., 8. og 9. trinn 
og i engelsk lesing på 5. og 8. trinn.  
Elevene på 5. trinn hadde resultater som lå 
under lands- og fylkessnitt på alle tre prøvene. 
Likevel var resultatene i både lesing og 
engelsk lesing bedre enn i 2009, mens 
resultatene i regning var noe svakere enn i 
2009.  
 
På 8. trinn hadde elevene et lavere gjennom-
snittlig mestringsnivå enn lands- og fylkessnitt 
i regning og engelsk lesing og likt med 
fylkessnitt i lesing. Resultatene i lesing og 
engelsk lesing var bedre enn i 2009, mens 
resultatene i regning også på 8.trinn var 
svakere enn i 2009. 
 
Nytt av året var at elevene på 9. trinn også 
gjennomførte nasjonale prøver i lesing og 
regning. Resultatene i lesing var svakere enn 
lands- og fylkessnitt, og i regning bedre enn 
fylkessnitt og noe svakere enn landsnitt. 
 
Skolen har fokus på de grunnleggende ferdig-
hetene og jobber med konkrete tiltak for å 
forbedre resultatene.  
 
Skolen gjennomførte elevundersøkelsen på 7. 
og 10. trinn våren 2010.  En kort oppsummer-
ing fra resultatene på 7. trinn viser at skolen 
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må jobbe for at flere elever vet hva de skal 
lære og for at elevene får motivasjon i 
læringsarbeidet. Lærerne har blitt flinkere til å 
forklare elevene hvordan de kan være med på å 
bestemme hvordan de skal jobbe med fagene. 
Skolen må fortsette sitt antimobbearbeid og 
oppmuntre elevene til å si ifra om medelever 
som ikke har det bra. Det er viktig å styrke 
holdningen til at det å være flink på skolen er 
noe positivt. 
 
En oppsummering av resultatene på 10.trinn 
viser at elevene trives svært godt, og det ser 
positivt ut i forhold til mobbing. Men skolen 
må stadig jobbe med dette for å holde tallet så 
lavt som overhodet mulig. Det er framgang på 
spørsmålet om elevene ser nytten av den 
tilbakemeldingen de får. Mer enn dobbelt så 
mange som i 2009 og 2008 svarer at de gjør 
det i mange eller de aller fleste fag. På 
spørsmålet om elevene kjenner vurderings-
kriteriene, er det en markert framgang. Et 
forbedringspunkt er elevmedvirkning, og selv 
om resultatene er blitt mye bedre, bør det være 
mulig med ytterligere forbedring. 
 
Skolen har gjennomført skriftlig eksamen på 
10.trinn i fagene norsk og engelsk. Gjennom-
snittskarakteren for våre elever var 4 i engelsk, 
3,41 i norsk hovedmål, 3,33 i norsk sidemål. 
Spesielt i engelsk er det god grunn til å være 
fornøyde, der vi er nest beste skole i Østfold.  
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Det er ikke gjennomført medarbeiderunder-
søkelser i denne perioden. Neste medarbeider-
undersøkelse er planlagt til våren 2011.  
 
Sykefraværet fordeler seg med 18,3 % (2,9 %) 
på administrasjon, 6,4% (5,2 %) på grunnskole 
og 5% (3,4 %) på SFO. I parentes vises 
tilsvarende tall for 2009, og vi ser en økning i 
sykefraværet innenfor alle de tre ansvars-
områdene.  
 
Høyt sykefravær på administrasjon skyldes 
langtidsfravær. Det er også for øvrig lite som 
tyder på at forhold ved arbeidsplassen har vært 
årsaken til fraværet. 
 
Som forebyggende tiltak har skolen fra nytt 
skoleår i samarbeid med de ansatte og de 
tillitsvalgte gjort noen endringer i fordeling og 
innhold i arbeidstid (fellestid) for lærerne. Vi 


vil fortsatt ha fokus på arbeidstid og forsøke å 
få til gode ordninger både for elever og ansatte.   
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


Virksomheten viser et avvik på -3,8 % mellom 
budsjett og regnskap, dvs. et netto overskudd 
på 1,290 mill. kroner. 
  
Som det framgår av oversikten under punkt 2 i 
rapporten skyldes overskuddet merinntekter. 
Disse er kommentert i tre punkter nedenfor. 
 


1. Sykelønnsrefusjon.  
a. Det er ikke satt inn vikar i 


administrasjonen.  
b. Vi har store utfordringer med på 


skaffe vikarer for lærere, eller det 
er satt inn vikar med lavere lønn 
enn den det vikarieres for.  


c. I Marker kommune har ingen 
ansatt mer enn 100% stilling.  


d. En stor sum (230 000 kr) 
sykelønnsrefusjon skulle vært 
regnskapsført i 2009 men kom inn 
for seint for dette. 


 


2. Overføringer fra kommuner. Marker 
kommune har i løpet av året flere elever i 
fosterhjem eller beredskapshjem enn det vi 
hadde oversikt over da budsjettet for 2010 
ble lagt. For disse elevene er det 
hjemkommunen som betaler for skoleplass 
og evt. for utgifter til spesialundervisning. 
Dette er veldig usikre og variable 
inntekter. 


 


3. Brukerbetaling SFO. Vi har hatt noen flere 
barn i SFO enn beregnet. 


 
Virksomheten har udekkede behov spesielt 
innen IKT, men vi har ikke kunnet bruke av 
overskuddet til dette i 2010 i påvente av totalt 
avlagt regnskap fra alle virksomheter. Det er 
imidlertid et uttalt ønske om å bli tilgodesett 
med midler til oppgradering/utskifting av PC-
er både til elever og lærere i 2011. 
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4.8 Virksomhetsleders sluttkommentar 
Vi er veldig fornøyde med at kommunen nå 
har fått på plass en mer varig ordning med 
IKT-støtte på skolen. Det er imidlertid også 
viktig at skolen har datamaskiner nok til både 
elever og lærere, og at disse fungerer til-
fredsstillende. Digitale ferdigheter er ifl. 
Kunnskapsløftet en av fem grunnleggende 
ferdigheter. Mer og mer blir elektronisk i 
forhold til prøver, undersøkelser, eksamen 
m.m., og vi er avhengig av godt utstyr. Denne 
høsten har vi slitt med store utfordringer på 
dette området. 
  
Virksomhetsleder er meget fornøyd med at 
leirskoleopphold for 6.trinnselever og tematur 
til Polen/Tyskland for 10.trinnselever nå er 
politisk forankret og vedtatt. Disse turene gir 
elevene verdifulle opplevelser og nyttig og 
livslang læring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


Skolens viktigste ressurs er de menneskene 
som arbeider her. Marker skole har ansatte som 
alle er opptatte av å gjøre skolehverdagen god 
for elevene.  
 
Av utfordringer i denne forbindelse nevnes 
hvordan vi kan rekruttere og beholde lærere 
med den kompetansen skolen trenger. 
  
Vi ser også utfordringer i det fysiske skole-
miljøet med skolebygninger som ikke er til-
passet Kunnskapsløftets intensjoner i forhold 
til mer fleksible gruppestørrelser og 
arbeidsmåter.   
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Virksomhet 


GRIMSBY BARNEHAGE 
 
 
 
 


5.1 Om virksomheten 
Virksomhetsleder: Tove Skubberud Wang 
 
Virksomheten omfatter følgende ansvars- 
områder: 
 


2300 Barnehage 
 
Eva Enkerud var virksomhetsleder fram til 
slutten av februar. Fra og med 1. mars har 
Tove Skubberud Wang vært i stillingen. 
 


5.2 Regnskapsresultat, drift 
Virksomhetens driftregnskap for 2010 viser 
følgende hovedtall (kr x 1.000): 
 


  Regn 10 Bud 10 Avvik kr Forbr% 
Utgifter 4 567 5 046 -479 90,5% 
Inntekter -3 873 -4 107 234 94,3% 
Netto 694 939 -245 73,9% 


 


Netto mindreutgift/innsparing for denne 
virksomheten i 2010 blir dermed:  kr 245.000 
 
Utviklingen i netto avvik mellom driftbudsjett 
og driftregnskap siste 3 år (kr x 1.000): 
 


  Regn 08 Regn 09 Regn 10 Gj.snitt
Netto avvik  -68 -366 -245 -226 
Forbruk% 45,6% 57,7% 73,9% 59,1% 


 


5.3 Regnskapsresultat, investering 
Virksomheten har ikke hatt investerings-
utgifter/inntekter i 2010.  
 


5.4 Personellressurser  
Virksomheten har i 2010 disponert 10,22 
årsverk fordelt på 13 ansatte. Utviklingen de 
siste tre årene viser: 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 


  Årsverk 
 Ansvarsområder 2008 2009 2010 
2300 7,73 9,20 10,22 
Sum 7,73 9,20 10,22 


 


I 2010 måtte vi øke antall ansatte igjen. Dette 
fordi vi har hatt flere barn under tre år inne, og 
at vi har søkt om ekstra ressurser på enkeltbarn 
og barnegruppe. Det er dessuten bare to av de 
ansatte som jobber 100 %. 
 
            


 


 


 


 


5.5 Aktiviteter 
2010 startet i januar med en stor oversvømmel-
se på huset. Grunnen var at en propp ga etter, 
og hele natten rant det vann ut inne i gangen 
oppe. Vi måtte holde barnehagen stengt den 
dagen, men dagen etter var det drift igjen.  
I begynnelsen av februar klaget de ansatte til 
verneombudet på dårlig luft og såre luftveier. 
Dette resulterte i at vi flyttet hele barnehagen 
til Sjøglimt leirsted. I den forbindelse ble det 
en del ekstraarbeid, ettersom det var leir der 
nesten hver helg. Vi måtte rydde barnehagen 
inn i en konteiner fredag ettermiddag og ut 
igjen på søndag kveld. I begynnelsen på mai 
var vi tilbake igjen i vaktmesterboligen på 
Grimsby, og i august hadde vi hele huset i 
bruk. 
 
Det var mye som ble gjort i barnehagen i 
denne perioden, og vi avgjorde at vi ville bruke 
penger som var avsatt på fond til å sette inn 
nytt kjøkken i kjelleren. Resultatet ble bra. 
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Vi har hatt litt varierende barneantall i barne-
hagen i 2010. 1. mars var det 43 barn, 21. juni 
var vi 48 barn, 1. august var vi 39 barn og 15. 
desember var vi 42 barn. Det stigende barne-
tallet i juni skyltes at noen ville ha barna inn 
før august, mens andre ville ha barna inn i 
noen måneder før de skulle på skole.  
 
Barnehagen prøver på forskjellige måter å 
tilegne seg kunnskap og friske opp i det vi 
allerede kan. I september hadde vi første 
hjelpkurs for alle ansatte. 
 
I november var hele personalet på Østlandsk 
lærerstevne i Oslo. Alle får velge seg to kurs 
de mener de kan ha glede og nytte av. I 
etterkant deler vi erfaringer med de andre i 
barnehagen. 
 
Verneombud og styrer har dessuten deltatt på 
flere kurs om HMS (oppfølging av personale 
med psykiske problemer, oppfriskningskurs av 
HMS arbeid), og dessuten var verneombud på 
HMS-konferansen i Sarpsborg. Styrer og 
førskolelærere var på kurs om taushetsplikt. I 
tillegg har styrer fullført et kurs om tidlig og 
forebyggende innsats og tatt et kurs i 
veiledning. 
 


5.6 Mål for virksomheten 
I gjeldende kommuneplanen er målene for 
virksomheten formulert slik: 
 


”Barnehagene i Marker skal ha så god kvalitet 
at foreldre på flyttefot foretrekker å bo i 
Marker, fordi dette bidrar til en god oppvekst. 
Kapasiteten bør være så god at vi som 
hovedregel kan tilby plass ved hovedopptak, 
og at vi tilstreber oss å gi tilbud innen to 
måneder til de som søker ellers i året.” 
 
Vi hadde 2010 overkapasitet i barnehagene i 
Marker. Dvs. at alle som søkte midt i året fikk 
plass.  
 
I tillegg er vår visjon: 
”Med stjerner i øya og skrubbsår på knea.” 
 
Det vil si at vi ønsker å få engasjerte barn som 
undrer seg. Noen ganger får de ett skrubbsår 
eller to, men da har de kanskje lært noe av det 
også. 
 


I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for 
perioden 2010 – 2013 er de strategiske målene 
for virksomheten formulert slik: 
 


Grimsby barnehage:  
 skal være en barnehage der barn og 


foreldrene opplever medvirkning  
 vil være med å gi barna sosial 


kompetanse, legge grunnlag for god 
lek, humor og glede. 


 som har reflekterte, friske og tilfredse 
medarbeidere  


 som har god økonomistyring  
 


5.7 Resultat etter balansert målstyring  
 


Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


I januar 2010 ble det sendt ut en bruker-
undersøkelse. Det var en svarprosent på 67 %. 
Tabellen viser at vi ligger litt under landssnittet 
på de noen punkter, og vi ligger tett opptil 
snittet på samlet tilfredshet (0.01). Resultatene 
ble lagt fram på foreldremøte våren 2010. Der 
fikk foreldrene anledning til å komme med 
forslag til endring og en beskrivelse av hva de 
mente barnehagen burde gjøre for å bli bedre. 
De ansatte jobbet videre med disse punktene 
som kom inn, kom med egne forslag og gjorde 
det om til vårt eget. Vi tenker at på denne 
måten er foreldre og medarbeidere med på å 
forme barnehagen.  
 
Vi er barnehage med god åpningstid, fra 06.00 
– 17.00. I den forbindelse ser vi at det er en 
utfordring å ha nok voksne til en hver tid. Barn 
kommer tidlig og blir hentet sent.  
 
Der er også en utfordring å få kvalifisert 
personale til stillingene vi lyser ut. Vi hadde i 
hele 2010 konstituert pedagogisk leder i 100 % 
på huset. Dette er noe vi ser også i de private 
barnehagene. Når vi lyser ut har vi få søkere og 
de som blir tilbudt jobb takker ofte nei. Det er 
også få barne- og ungdomsarbeidere i barne-
hagene i Marker.  
 
Barnehagen jobber bevist med å ha et godt 
forhold og samarbeid med foreldrene. Dette 
gjennom foreldresamtaler, foreldremøter og 
samtaler i hverdagen. På avdelingene har hver 
leder laget en månedsplan, men får vi innspill 
fra barna, eller vi ser at de er godt i gang med 
noe annet, velger vi bort det planlagte. Når vi  
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legger planer ser vi også på barnas interesser.  
Sosialisering er primært i en barnehage. Vi 
ønsker at barna skal bli gode lekere, få venner 
og lære hva som er viktig i et vennskap. Gode 
venner kan man tøyse og tulle, og gode venner 
tåler man kritikk og tilbakemeldinger fra.  
 
Målet er å få alle medarbeidere til å reflektere 
over sin egen stilling i barnehagen. Vi tenker at 
gjennom refleksjon er man sterkere rustet til å 
utvikle seg.  
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Det ble i desember 2009 gjennomført en 
medarbeiderundersøkelse, men resultatene 
forelå i januar 2010. 
  
I ettertid er det kommet fram at noen av 
spørsmålene var uklare og kunne misforstås. 
Vi skal derfor gå i gjennom alle spørsmålene 
sammen før neste undersøkelse (våren 2011). 
Vi hadde også dårlig skår på spørsmål om mål 
på egen arbeidsplass. Det jobbet vi også med i 
etterkant og laget et ansvarsskjema for å 
bevisstgjøre hver og en om ansvaret vi har på 
arbeidsplassen vår. 
 
Det ble gjennomført medarbeidersamtaler med 
alle ansatte tidlig på året. Alle ga inntrykk av å 
være fornøyd med arbeidsplassen sin. 
 
Vi har i snitt hatt et sykefravær på 8 %, noe vi 
ikke kan si oss fornøyd med. Dette året har vi 
hatt to som har vært langtidssykmeldt og en 
som har vært sykmeldt pga behandling. 
Bedriftshelsetjenesten vil bli koblet inn dersom 
dette vedvarer i 2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Fokusområde: Økonomi: 
 


Vi har et godt regnskap og se tilbake på. 
Overskuddet var på drøye 244 000. Dette 
henger sammen med at vi har hatt en 
konstituert pedagogisk leder som har lavere 
lønn enn en med utdanning.  
 
Ettersom vi var borte fra huset store deler av 
året, har vi også igjen en del på den kontoen til 
inventar og utstyr.  
 


5.8 Virksomhetsleders sluttkommentar 
Barnehagen har de siste årene fått en viktig 
plass i samfunnet. Flere og flere barn tilbringer 
mer og mer tid i barnehagen. Dessuten er vi en 
viktig brikke i utdanningsløpet til barna.  
Det er slutt på tiden da vi ”passet” barn i 
barnehagen, nå har vi mye mer beviste foreldre 
og foresatte som forventer kvalitet i hverdagen. 
 
Vi ser viktigheten med at vi har kvalifisert 
personale som jobber i barnehagen. 
 
Marker kommune bestreber seg på å ha full 
barnehagedekning, noen som er flott. Barne-
hagen er bemannet ut fra sentrale normer.  
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Virksomhet 


FAMILIE OG HELSE 
 
 
 
 


6.1 Om virksomheten 
Virksomhetsleder: Bjørg Olsson 
 
Virksomheten omfatter følgende ansvars- 
områder: 
 


3000 Adm. Familie og helse 
3100 Helsestasjonstjenester 
3110 Jordmortjeneste 
3200 Kommuneleger 
3210 Miljørettet helsevern 
3220 Legevakt 
3300 Tiltak psykiatri 
3400 Kommunefysioterapeut 
3410 Fysioterapitjenester 
3510 Krisesenter 
3520 Alkoholavg. og kontroll 
3530 Omsorgslønn 
3550 Støttekontakt 
3570 Avlastning 
3600 Barnevernstjenesten 


 
Frivilligsentralen er flyttet over til virksomhet 
kultur. 
 


6.2 Regnskapsresultat, drift 
Virksomhetens driftregnskap for 2010 viser 
følgende hovedtall (kr x 1.000): 
 


  Regn 10 Bud 10 Avvik kr Forbr% 
Utgifter 17 705 16 129 1 576 109,8% 
Inntekter -2 786 -2 147 -639 129,8% 
Netto 14 919 13 982 937 106,7% 


 


Netto merutgift/overskridelse for denne 
virksomheten i 2010 blir dermed:  kr 937.000 
 
Utviklingen i netto avvik mellom driftbudsjett 
og driftregnskap siste 3 år (kr x 1.000): 
 


  Regn 08 Regn 09 Regn 10 Gj.snitt
Netto avvik  454 1 147 934 845 
Forbruk% 103,7% 108,6% 106,7 % 106,3%


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


Avviket for 2010 er noe mindre enn foregåen-
de år. Samtidig er avviket så stort og er på 
avdelinger som må gi sine tjenester, 
uavhengig av budsjettrammer, slik at det må 
legges til grunn for senere års budsjett. 
Legekontoret har hatt en gradvis økning på 
utgiftssiden. Avlastning, omsorgslønn og 
støttekontakt sammen med barnevernstjeneste 
har de siste årene hatt budsjetter som ikke har 
vært i samsvar med faktiske behov og forbruk. 
 


6.3 Regnskapsresultat, investering 
Virksomhet familie og helse har ikke hatt  
investeringsutgifter/inntekter i 2010. 
 


6.4 Personellressurser  
Virksomheten har i 2010 disponert 15.1 
årsverk fordelt på 21 ansatte. Utviklingen de 
siste tre årene viser: 
 


  Årsverk 
 Ansvarsområder 2008 2009 2010 
Virksomhetsleder 0,40 0,40 0,40 
Merkantil 0,80 0,00 0,00 
Helsestasjon 2,00 2,10 2,00 
Kommunefysioter. 1,00 1,00 1,00 
Jordmor 0,10 0,10 0,10 
Legetjenesten 3,15 4,20 4,20 
Psykisk helse 4,00 4,00 4,00 
Barnevernstjenesten 3,00 2,40 3,40 
Sum 14,45 14,20 15,10 


 
Barnevernstjenesten har blitt styrket med et 
årsverk, mens psykisk helse på helsestasjon 
redusert med 0,1 årsverk. 
 


6.5 Aktiviteter 
Virksomhet familie og helse har fokus på 
samarbeid mellom avdelinger om brukere, 
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spesielt barn og unge. Nettverksarbeidet 
utvikles gjennom bruk av felles fora for alle 
instanser som arbeider med barn og unge i 
kommunen, PPT og BUP. Marker kommune er 
med i nettverk for barn og unge på flere 
områder, blant annet i Fylkesmannens regi. 
 
Antall barn født i 2010 er 44 mot 31 i -09. 
Det er mange barn slik helsestasjon ser det, 
som er avhengig av en del oppfølging fra både 
de og andre instanser. Det har vært prøvd ut et 
samarbeid om åpen barnehage, men behovet 
har ikke vist å være helt tilstede, og man er 
tilbake med åpen helsestasjon i kirken igjen 
annen hver uke. 
 
Fysioterapitjenesten har gitt tjenester til stort 
sett alle som har et behov, men har måtte 
prioritere bort enkelte. Har avsluttet prosjekt 
med ekstra midler fra folkehelsa, for å unngå 
ulykker i hjemmet til innbyggere over 80 år. 
Prosjekt Grensepulsen på Over Kjølen har også 
blitt gjennomført i løpet av året med 
tilsvarende midler. 
 
Legekontoret har et høyt antall besøkende. Det 
har blitt gjort enkelte interne tilpasninger for å 
best mulig håndtere pasientstrøm på både 
telefon, laboratorie og legeundersøkelse. Nye 
lokaler har gitt bedre arbeidsforhold, men an-
tallet helsepersonell er det samme og arbeids-
mengden stor. 
 
Psykisk helse har stadig et høyt antall brukere 
med behov for hjelp. I 2010 var det 73 
personer mot 68 i 2009, som mottok tjenester. 
Tjenesten har i løpet av året hatt utfordringer i 
forhold til sykdom og utskriftninger i perso-
nalet. Prosjektet styrking av tjenester til 
mennesker med rusrelaterte utfordringer som 
det er gitt tilskudd fra Fylkesmannen til, er 
ikke helt kommet i gang, men ansettelse i 
stilling er foretatt. Tjenesten har hatt vakanse 
og utskriftninger i personalet i løpet av året, og 
sykefravær i høsthalvåret. 
 
 
I barnevernstjenesten har det vært 63 barn det 
har vært gjort noe undersøkelse eller tiltak for.  
Antallet barnevernstiltak i forhold til inn-
byggertallet er relativt høyt. Det er utøkt med 1 
årsverk i tjenesten, noe som har gjort situasjon- 
 
en bedre i forhold til hvordan tjenesten kan 
jobbe med hver enkelt sak. Det er mange saker 


som er relativt omfattende, også med omsorgs-
overtagelse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som tabellene viser har Marker en høyere 
andel barn med barnevernstiltak i forhold til 
antall barn mellom 0-17 år i kommunen, 
sammenlignet med andre sammenlignbare 
kommuner i I.Ø. Brutto driftsutgifter pr. barn 
er derimot lavere. 
 
Ansvarene avlastning, støttekontakt og om-
sorgslønn har vært på samme nivå de tre siste 
år. Det ble ut fra arbeidsmengde avklart at 
tjenestene skal overføres til virksomhet 
omsorg, men skjedde i praksis ikke før 
årsskiftet. 
 
Stort sett alle avdelinger i virksomheten har i 
løpet av året gått seg til i nye lokaler. Det er 
bestemt at det skal byttes ut vinduer på 
helsestasjon og barnevern, slik at det ikke blir 
så lytt mellom de. Psykisk helse har fått lov til 
å ta i bruk et ekstra lagerrom/pauserom til bruk 
som kontor, da det ellers ikke vil være 
kontorplasser nok til prosjektstillingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


6.6 Mål for virksomheten 
I gjeldende kommuneplanen er målene for 
virksomheten formulert slik: 
 







 


 


Årsrapport for Marker kommune 2010 Side 44 
 


Virksomhet familie og helse består av flere 
avdelinger som har hver sine målsettinger. Et 
sammenfattet og overordnet mål for 
virksomheten er: 
 


Virksomhet familie og helse skal arbeide for å 
forebygge helseskader og sosiale skader, og 
dekke innbyggernes behov for helse og sosiale 
tjenester. 
 
I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for 
perioden 2010 – 2013 er de strategiske målene 
for virksomheten formulert slik: 
 
Effektiv ressursbruk/ God økonomistyring:  
 


Lovpålagte tjenester gis etter lover og 
forskrifter til de brukere som har et behov. 
Brukerne blir flere, samtidig som rammene 
ikke øker tilsvarende og virksomheten utøver 
en svært effektiv ressursbruk. 
 
Gode tjenester / Brukermedvirkning: 
 


Virksomheten har fokus på å gi brukerne gode 
nok tjenester ut i fra de behov de har etter lover 
og forskrifter. Samarbeid og koordinering 
mellom de ulike ansvarene er satsningsområde. 
Det skal være brukermedvirkning på individ-
nivå, og brukerundersøkelser blir gjennomført. 
 
God service: 
 


Brukerne skal oppleve at de får rask tilbake-
melding og at det er kort saksbehandlingstid og 
ventetid for å få dekket en tjeneste som er 
innenfor den enkeltes behov etter lover og 
forskrifter. 
 
Friske medarbeidere / Godt arbeidsmiljø:  
 


Det skal tilrettelegges for at arbeidstakere har 
et fysisk og psykisk godt arbeidsmiljø slik at 
det lave sykefraværet opprettholdes. 
Veiledning og medarbeidersamtaler er tiltak 
som benyttes.  
 
Kompetanseutvikling: 
 


Det skal tilrettelegges for at medarbeidere skal 
kunne delta på kurs og opplæring som er  
 


relevant for den daglige jobben og utviklingen 
av virksomhetens fagkompetanse. 
 


6.7 Resultat etter balansert målstyring  
 


Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i 
2010. Det skal gjennomføres i barneverns-
tjenesten i 2011. Så å si alle som søker 
tjenester, får dekket disse. Det er stort fokus på 
samarbeid mellom instanser om og med 
brukere. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Ingen medarbeiderundersøkelse gjennomført i 
2010, men er planlagt i 2011. 
 
Det er svært lite sykemeldinger i virksomhet-
en, og det tas tak i enkeltsituasjoner hvor 
belastninger kan oppstå for personale. 
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


Netto avvik viser 6,7%, som er langt fra 
resultatmålet. Slik har det vært i flere år, og 
tiltak for å redusere på budsjett er vurdert. Når 
det stort sett er lovpålagte tjenester som utføres 
i virksomheten, er det vanskelig å redusere 
tjenestetilbudet etter budsjett. Fokus må settes 
inn på å få reelle budsjettrammer for 
virksomheten. 
 


6.8 Virksomhetsleders sluttkommentar 
Virksomheten har et høyt aktivitetsnivå, med 
stadig nye brukere og oppgaver som skal 
utføres. Tjenestene blir dekket av et kompetent 
personell, med relativt mye erfaring. I enkelte 
stillinger har det vært tilsatt vikarer og 
nyutdannete, som absolutt er med på å tilføre 
virksomheten nye impulser. 
 
Også i år er det store utfordringer og be-
lastninger som enkelte ansatte har vært 
igjennom i perioder i løpet av året. Dette blir 
taklet på en profesjonell måte, av et personale 
som er vant med utfordringer. 
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Virksomhet 


NAV 
 
 
 
 


7.1 Om virksomheten 
Virksomhetsleder: Marianne Hermanseter 
 
Virksomheten omfatter følgende ansvars- 
områder: 
 


3810 Sosialkontortjenesten 
3820 Økonomisk sosialhjelp 
3830 Flyktningetiltak 


 


7.2 Regnskapsresultat, drift 
Virksomhetens driftregnskap for 2010 viser 
følgende hovedtall (kr x 1.000): 
 


  Regn 10 Bud 10 Avvik kr Forbr% 
Utgifter 6 659 5 844 815 114,0% 
Inntekter -1 828 -1 246 -582 146,7% 
Netto 4 831 4 598 233 105,1% 


 


Netto merutgift/overskridelse for denne 
virksomheten i 2010 blir dermed:  kr 233.000. 
 
Utviklingen i netto avvik mellom driftbudsjett 
og driftregnskap siste 3 år (kr x 1.000): 
 


  Regn 08 Regn 09 Regn 10 Gj.snitt
Netto avvik  576 288 233 366 
Forbruk % 12,5% 6,8% 5,0% 8,1% 


 
Det er første gang vi har resultat fra de tre siste 
årene for NAV-kontoret.  Det vi ser er at netto 
avvik har blitt mindre år for år. Det er viktig å 
huske på at vi i 2009 fikk en tilleggsbevilgning 
på kr. 500 000, slik at overforbruket dette året 
hadde vært på kr. 788 000 dersom vi ikke 
hadde fått tilført ekstra midler.  Det betyr altså 
at årets resultat er vesentlig bedre enn de to 
foregående, selv om vi også i 2010 endte med 
et overforbruk 
 


7.3 Regnskapsresultat, investering 
Virksomheten har ikke noen investerings-
utgifter/inntekter i 2010. 


7.4 Personellressurser  
Virksomheten har i 2010 disponert 2,0 årsverk 
fordelt på 3 ansatte. Utviklingen de siste tre 
årene viser: 
 


  Årsverk 
 Ansvarsområder 2008 2009 2010 
3810 2,00 2,00 2,00 
Sum 2,00 2,00 2,00 


 


7.5 Aktiviteter 
Det har vært en liten nedgang i antall sosial-
hjelpsmottakere, fra 139 tilfeller i 2009 til 134 
i 2010.  Vi har hatt fokus på at færrest mulig 
skal motta sosialhjelp over lengre perioder, og 
statistikken viser at vi til en viss grad har 
lyktes.  Det er mange flere tilfeller hvor vi kun 
har utbetalt sosialhjelp i 1 måned i 2010.   
 
Når det gjelder penger, så har vi omtrent brukt 
like mye på økonomisk sosialhjelp gitt som 
bidrag i 2010 som året før. Derimot har vi hatt 
en vesentlig nedgang på sosialhjelp gitt som 
lån (fra ca. kr.809 000 i 09 til ca. kr.539 000 i 
10).  Dette kan nok i stor grad forklares med at 
vi har hatt færre saker hvor vi har forskuttert 
for ytelser fra folketrygden dette året.  Det er 
spesielt uføresaker hvor bruker har bodd i 
utlandet som tar svært lang tid å behandle i 
NAV Pensjon. Det hender da at vi må gå inn 
og hjelpe brukeren med stønad til livsopphold i 
påvente av at saken skal bli ferdig beregnet. 
 
Det kom en ny flyktning til vår kommune dette 
året. I tillegg kom det tre nye flyktninger hit på 
grunn av familiegjenforening. 
 
To flyktninger deltok på introduksjonsprogram 
i 2010. Da det kom flere flyktninger enn 
planlagt, hadde vi et overforbruk på ansvar 
3830.  Blant annet har det kostet en del å 
etablere de nye flyktningene, og vi brukte 
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derfor mer på sosialhjelp til denne gruppen enn 
budsjettert. 
 
Det er i denne sammenheng viktig å se på de 
inntektene vi har fått for å ta i mot flyktninger.  
Marker kommune fikk kr. 840 000 mer i stats-
tilskudd enn budsjettert dette året.  (Dette til-
skuddet inntektsføres ikke på virksomheten, 
men på ansvar 8500). Vi fikk også ekstra 
midler for å ta i mot flyktninger med spesielle 
behov dette året. 
 
NAV-kontoret er med i et gjeldsrådgivings-
prosjekt sammen med Rømskog, Eidsberg, 
Trøgstad og Rakkestad.  Staten har gitt 
prosjektmidler til å ha to fulle stillinger som 
gjeldsrådgivere for våre fem kommuner.   
 
Vi ser at disse gjeldsrådgiverne gjør en viktig 
jobb for våre brukere. Det er mange som sliter 
med mye gjeld, og det er tunge og tidkrevende 
saker å jobbe med.  Det er derfor en svært god 
hjelp for oss å kunne sende de tyngste gjelds-
sakene til gjeldsrådgiverne. Ved utgangen av 
2010 hadde Marker 13 gjeldssaker i prosjektet. 
 


7.6 Mål for virksomheten 
I gjeldende kommuneplanen er målene for 
virksomheten formulert slik: 
 


”Marker kommune skal gi innbyggerne et 
tilpasset tjenestetilbud innenfor helse- og 
sosialsektoren” 
 
I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for 
perioden 2010 – 2013 er de strategiske målene 
for virksomheten formulert slik: 
 


”Målet er å gi rett ytelse til rett tid.  Vi vil 
legge stor vekt på å ansvarliggjøre brukeren 
når det gjelder medvirkning til å få løst sin 
sak” 
 


7.7 Resultat etter balansert målstyring  
 


Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Det har ikke vært gjennomført noen bruker-
undersøkelser i 2010. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Det har ikke vært gjennomført medarbeider-
undersøkelse i kommunal regi dette året.  Det 
har derimot vært gjennomført en statlig under- 


søkelse.  Alle ansatte ved NAV-kontoret skulle 
besvare undersøkelsen, uavhengig av an-
settelsesforhold. 
 
Resultatet fra denne medarbeiderundersøkelsen 
ble en score på 28,1 poeng. Det man makimalt 
kunne oppnå var 30 poeng, og det betyr at 
resultatet hos oss var særdeles bra. Under-
søkelsen bekrefter at vi har et svært godt 
arbeidsmiljø hos oss.  Det er gledelig, da dette 
har vært et fokusområde for virksomheten.  Vi 
har en hverdag som krever mye av medar-
beiderne, og det er derfor viktig å jobbe aktivt 
med å forebygge sykefravær. 
 
Virksomheten har omtrent ikke hatt sykefravær 
i 2010.  Det har kun vært snakk om enkelt-
dager hvor fraværet ikke er arbeidsrelatert. 
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


Det totale budsjettet for virksomheten var på 
4,598 mill. kroner.  Regnskapet totalt viser et 
resultat på 4,831 mill. kroner.  Dette betyr at vi 
har hatt et overforbruk på 5 % 
 


7.8 Virksomhetsleders sluttkommentar 
I 2010 kom en stor endring i NAV ved at de tre 
tidligere ytelsene rehabiliteringspenger, att-
føringspenger og tidsbestemt uførestønad ble 
slått sammen til en ny ytelse, arbeidsav-
klaringspenger. Endringen førte med seg om-
fattende kompetansebehov, og vi brukte mye 
ressurser på kurs og opplæring. I tillegg kom 
en svært stor veiledningsjobb overfor brukerne, 
som nå måtte sende meldekort for å få penger. 
 
Til tross for denne store endringen, føler vi nå 
at driften av NAV-kontoret har ”satt seg”.  
Arbeidsmiljøundersøkelsen viser at medar-
beiderne er fornøyde, og dette gjenspeiler seg 
også i et lavt sykefravær.  Det var også svært 
gledelig at vi i 2010 mottok NAV Østfolds 
”Energipris” da den ble utdelt for første gang. 
Energiprisen handler blant annet om hvem vi 
er og hva vi bidrar med av kvaliteter i arbeids-
hverdagen som kollegaene rundt oss verdsetter 
og berømmer. 
 
Det er derfor på sin plass å rette en takk til de 
ansatte i virksomheten.  De utfører en svært 
god jobb overfor brukerne våre.  Samtidig 
bidrar alle til at arbeidsmiljøet og trivselen på 
arbeidsplassen er så god! 
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Virksomhet 


UTVIKLINGSHEMMEDE 
 
 
 
 


8.1 Om virksomheten 
Virksomhetsleder: Astri Røed Lippestad 
 
Virksomheten omfatter følgende ansvars- 
områder: 
 


4300 Lilleveien Bofelleskap 
4300 Tunet Aktivitetssenter 


 
Virksomheten omfatter Lilleveien boliger med 
7 selveierleiligheter og felles areal. Her yter vi 
tjenester utfra ” Lov om sosial omsorg”. Hver 
bruker har eget vedtak på tjenester i boligen. 
 
Tunet dagsenter er definert som et aktivitets-
senter for utviklingshemmede brukere. Alle 
som bor i Lilleveien har dagtilbud på Tunet. Vi 
har også en bruker fra Aremark som kjøper en 
plass hos oss. 
 
I tillegg overtok vi pr. 1. september alle som 
har en utviklingshemmede diagnose i Marker. 
Her yter vi tjenester også etter vedtak. 
 


8.2 Regnskapsresultat, drift 
Virksomhetens driftregnskap for 2010 viser 
følgende hovedtall (kr x 1.000): 
 


  Regn 10 Bud 10 Avvik kr Forbr% 
Utgifter 7 499 6 951 548 107,9% 
Inntekter -444 -395 -49 112,4% 
Netto 7 055 6 556 499 107,6% 


 


Netto merutgift/overskridelse for denne 
virksomheten i 2010 blir dermed:  kr  499.000 
 
Utviklingen i netto avvik mellom driftbudsjett 
og driftregnskap siste 3 år (kr x 1.000): 
 


  Regn 08 Regn 09 Regn 10 Gj.snitt
Netto avvik  -22 115 499 197 
Forbruk% 99,7% 101,8% 107,6% 103,0%


 
Se kommentarer i fokus område økonomi. 


8.3 Regnskapsresultat, investering 
Virksomheten har ikke noen investerings-
utgifter/inntekter i 2010. 
 


8.4 Personellressurser  
Virksomheten har i 2010 disponert 12,3 
årsverk fordelt på 25ansatte. Utviklingen de 
siste tre årene viser: 
 


  Årsverk 
 Ansvarsområder 2008 2009 2010 
4300 15,5 12,3 12,3 
Sum 15,5 12,3 12,3 


 


Gjør oppmerksom på at stillingen til virksom-
hetsleder ligger i dette tallet. 
 


8.5 Aktiviteter 
I år har 9 ansatte deltatt på kurs som har godt 
på utviklingshemmede og psykiske lidelser. 
Dette er et tema som er høyaktuelt i vår 
tjeneste dette året. Kurset var meget bra og 
personale var godt fornøyd med innholdet. 
 
Vi fikk en vernepleier (i 80 % stilling) ansatt 
fra 1.september noe vi er svært glad for. 
 
Vi har hatt lærling i et halvt år i 2010. Noe som 
er lærerikt og givende for hele driften, hun 
bestod fagprøven i januar 2011. 
 
Vi har også hatt folk fra videregående skole i 
praksis. 
 
Noen av våre brukere har vært på 5 ukers 
sommerferie 
 
Vi har hatt vår tradisjonelle julegudstjeneste 
med påfølgende julegrøt. 
 
Vi har brukt gavemidler til felles julelunsj for 
brukere og ansatte. I år inviterte vi Rakkestad 
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Dagsenter til å være sammen med oss og det 
ble en hyggelig formiddag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


8.6 Mål for virksomheten 
I gjeldende kommuneplanen er målene for 
virksomheten formulert slik: 
 


”tjenestetilbudet skal utarbeides i nært 
samarbeide med bruker og ytes på lavest mulig 
omsorgsnivå” 
 
Øvrige definerte mål for virksomheten som vi 
jobber etter er: 
 
Lilleveien bolig 
Tjenesten skal bestå av praktisk hjelp gitt som 
opplæring. Dette vil si at oppgavene blir utført 
sammen med brukere. Hvor hensikten er å 
gjøre brukeren mest mulig selvstendig utifra 
egne forutsetninger. Vi yter tjenester etter 
”Lov om sosial omsorg” og tjenestene tildeles 
etter vedtak. 
 
Tunet 
Tjenesten skal bidra til en meningsfull hverdag 
med et variert tilbud av aktiviteter og opp-
levelser. Det taes hensyn til individuelle behov 
og interesser. Det skal legges til rette for 
trygghet, trivsel og utvikling for den enkelte 
bruker. 
 
I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for 
perioden 2010 – 2013 er de strategiske målene 
for virksomheten formulert slik: 
 


-Effektiv ressursbruk/God økonomi styring 
-Gode Tjenester 
-God service 
-Friske medarbeidere 
-Kompetaneutvikling 
 
 


8.7 Resultat etter balansert målstyring  
 


Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Det har ikke vært gjennomført noen bruker-
undersøkelse i 2010. Vi vil foreta en under-
søkelse i feb/mars 2011 for pårørende til 
utviklingshemmede. 
 
Jeg gjør oppmerksom på at gruppen er for liten 
til at resultatene kan offentliggjøres, men vil 
selvfølgelig legges frem for pårørende og 
personalet. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Det er ikke gjennomført medarbeider-
undersøkelse i 2010, det gjøres våren 2011. 
 
Sykefraværet i Lilleveien var i 2010 på  
under 16 dager 2,4 % og over 16 dager på 4%. 
På tunet var det over 16 dager på 5,9 % og 
under 16 dager på 3,5 %. Når det gjelder Tunet 
er det 3 ansatte som regnes inn her og når et 
personal har vært ½ sykemeldt tom i mai, får 
det store utslag på statistikken. 
 
Vi har hatt store problemer med å klare å 
regulere inne temperaturen på Tunet i vinter. 
Det har vært alt fra 30 grader og ned i 15 
grader.  
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


Vi har fått tilført 200 000 kr i vår virksomhet i 
løpet av 2010, Kommunestyresak 6/10 og 58/1. 
Dette har vi fått fordi vi har hatt en bruker som 
har hatt så store behov i løpet av 2010, at vi har 
måttet sette inn våken nattevakt og bemanne 
med et personal på dagtid hjemme hos han. 
 
Til slutt endte vi på et avvik på ca 498 000 kr 
Her minner jeg om at vi innførte Notus som 
styringssystem i februar 2010 og fikk en ekstra 
utbetaling på de som ikke hadde fast lønn på 
det tidspunktet. (vikar og tilleggslønn) beløpet 
er ca 200 000 kr. Nå får alle lønn måneden  
etter de har jobbet.  
 
I tillegg til dette brukte vi ca 100 000 kr for 
mye på lønn, men som kjent har vi hatt våken 
nattevakt siden juni i tillegg til at vi har brukt 
ekstra vakter. Det at beløpet ikke er større 
skyldes god økonomistyring, hvor hver vakt er 
tenkt igjennom. 
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Jeg har også lyst til å nevne at dette har vært et 
tema i våre månedlige regnskapssamtaler med 
rådmannen igjennom hele året. 
 


8.8 Virksomhetsleders sluttkommentar 
Også 2010 har vært preget av store faglige 
utfordringer. Vi har også i hele år hatt en 
bruker som har hatt store problemer. Vi har 
hatt veiledning av habiliteringstjenesten 
gjennom hele året.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


I 2010 har vi hatt 8 tilfeller på bruk av tvang 
ovenfor personer med utviklingshemmede og 9 
skader på personalet. I tilegg til dette har vi 2 
registrerte yrkesskader.  
 
Jeg vil i år igjen berømme personalet for den 
innsats de gjør spesielt i forhold til denne ene 
brukeren. Brukeren måtte slutte på Dagsenteret 
i juni og vi måtte da bemanne opp i boligen. 
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Virksomhet 


OMSORG 
 
 
 
 


9.1 Om virksomheten 
Virksomhetsleder: Janne Johansen 
 
Virksomheten omfatter følgende ansvars- 
områder: 
 
4700 Administrasjon 
4710 Institusjon og hjemmetjeneste 
4720 Brukerstyrt personlig assistanse 
4730 Hjemmehjelp 
4740 Dagavdeling 
4750 Kjøkken 
4760 Kantine 


 
Ny organisering 01.06.2010. Fortsatt sone 
inndeling med to soner. En Virksomhetsleder, 
med det overordnede ansvar for administra-
sjon, budsjett og personal. To avdelings-
sykepleiere med fag og personalansvar. Vi har 
også ansatt en personalkonsulent som jobber 
på tvers i hele omsorg. Hun har ansvar for 
turnus, ferieavvikling og innleie av vikar ved 
fravær. 
 


9.2 Regnskapsresultat, drift 
Virksomhetens driftregnskap for 2010 viser 
følgende hovedtall (kr x 1.000): 
 


  Regn 10 Bud 10 Avvik kr Forbr% 
Utgifter 48 326 45 889 2 437 105,3% 
Inntekter -11 817 -10 600 -1 217 111,5% 
Netto 36 509 35 289 1 220 103,5% 


 
Netto merutgift/overskridelse for denne 
virksomheten i 2010 blir dermed: kr 1.220.000. 
 
Utviklingen i netto avvik mellom driftbudsjett 
og driftregnskap siste 3 år (kr x 1.000): 
 
 


  Regn 08 Regn 09 Regn 10 Gj.snitt
Netto avvik  1 493 49 1 220 921 
Forbruk% 109,0% 100,0% 103,5% 104,2%


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Tallene for 2008 og 2009 er for sone 2. Tallene 
for 10 er for hele omsorg. Merutgifter i form 
av KLP. Høyt sykefravær, mye vikar utgifter.  
 


9.3 Regnskapsresultat, investering 
Virksomheten har ikke hatt noen investerings-
utgifter/inntekter i 2010 postert på eget 
ansvarsområde. Utvidelsen av Marker bo- og 
servicesenter med 10 nye plasser er utgiftsført 
under ansvar til virksomhet Forvaltning, drift 
og vedlikehold – jfr. også eget prosjekt-
regnskap som legges frem for kommunestyret. 
  


9.4 Personellressurser  
Virksomheten har i 2010 disponert 66,91 
årsverk fordelt på 115 ansatte. Utviklingen de 
siste tre årene viser: 
 


  Årsverk 
 Ansvarsområder 2008 2009 2010 
Administrasjon 5,30 4,30 5,3,0 
Drift 56,51 54,59 53,59 
Dagavdeling 1,00 1,00 0,80 
Hjemmehjelp 3,00 3,00 3,22 
Personlig assistent 1,60 1,60 1,45 
Kjøkken 2,00 2,00 2,00 
Kantine 0,54 0,54 0,54 
Sum 69,95 67,03 66,91 


 
Vi har fått ryddet opp i en del turnuser og satt 
ansatte inn i det de faktisk eier av stilling. 
 


9.5 Aktiviteter 
Gjennomsnitt 90 brukere av hjemmetjenesten 
innen omsorg 2010.   
 
Trygghetsalarm: 42 stykker fordelt på begge 
soner. 510 alarmer mottatt fra alarmsentralen i 
2010. 
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Morse Somatisk avd. 6. Morse på skjermet 
avdeling 2. Morse hjemmetjenesten 13 
 
Brukerstyrtpersonlig assistent, to brukere. Den 
ene mottar 46 timer i uka mens den andre har 
10 timer i uka. I tillegg mottar de tjenester fra 
hjemmetjenesten. 
 


9.6 Mål for virksomheten 
I gjeldende kommuneplanen er målene for 
virksomheten formulert slik: 
 


”Sikre brukerne faglig god pleie, 
rehabilitering og omsorgstjenester på lavest 
effektive omsorgsnivå.” 
 
I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for 
perioden 2010 – 2013 er de strategiske målene 
for virksomheten de samme som i 
kommuneplan. 
 


9.7 Resultat etter balansert målstyring  
 


Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Det ble ikke gjennomført noen brukerunder-
søkelser i 2010. Neste undersøkelse blir 
gjennomført i disse dager. Virksomhetsleder 
Omsorg og Utviklingshemmede, tillitsvalgte 
Fagforbundet og saksbehandler er med i KS 
effektiviseringsnettverk. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Medarbeiderundersøkelse ble ikke gjennomført 
i 2010. Neste undersøkelse vil bli gjennomført 
i mai 2011. Ledelsen i omsorg gjennomførte 
medarbeidersamtaler med alle ansatte høsten 
2010. 
 
Sykefravær i Marker kommune totalt var på  
9,3 %. Sykefravær 2010 innen omsorg; 
 


• Ansvar 4700 adm omsorg, 1,8 % 
• Ansvar 4710 inst./hjemmetj, 16,0 % 
• Ansvar 4720 pers.ass, 2,0 % 
• Ansvar 4730 hjemmehjelp, 8,8 % 
• Ansvar 4740 dagavd, 0,0 % 
• Ansvar 4750 kjøkken, 46,9 % 
• Ansvar 4760 kantine, 1,0 % 


 
Marker kommune er en IA bedrift og i den 
forbindelse har det vært gjennomført hyppige 
samtaler mellom leder og ansatte. Vi har 
ansvar for å prøve å til rette arbeidsoppgaver 


for den enkelte arbeidstaker som er sykemeldt. 
Dette er en utfordring.  
 
Sen høstes 2010 fikk administrasjon påbud av 
arbeidsmiljøutvalget om å gjøre noe med 
sykefraværet på MBSS. Det var ikke lenger 
akseptabelt med ett så høyt fravær. Det ble da 
nedsatt en arbeidsgruppe bestående av råd-
mann, kommunalsjef, personalkonsulenter, 
ledelsen ved MBSS, IA konsulent, verne-
ombud og tillitsvalgte. Alle ansatte ble spurt 
om hvilke tiltak de trodde kunne hjelpe på 
fraværet. Med utgangspunkt i dette ble det i 
gruppen bestemt at vi først og fremst måtte 
jobbe med holdningsendringer.  I den 
forbindelse har vi engasjert en coach som skal 
jobbe med det psykososiale arbeidsmiljø. Vi 
har engasjert en fysioterapeut som jobber med 
den enkelte ansatte med sine fysiske plager i 
forhold til jobb. I tillegg til dette vil vi i 2011 
jobbe mye med vår nye visjon, som er RAUS, 
GLEDE, UTVIKLING.  
 
Vi har søkt NAV og fylkesmann om midler til 
å drifte disse prosjektene. Jeg tror at vi trenger 
profesjonell hjelp til å komme oss ut av et 
negativt spor. 
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


Vi har satt i verk tiltak i forhold til turnus 
endringer for å bruke antall årsverk som vi 
faktisk har budsjett til. 
 
Ved regnskapsgjennomgang i juni lå det an til 
et vesentlig større netto merforbruk enn det vi 
faktisk endte opp med. Vi tok konsekvensen av 
dette, og valgte å spare inn på en vikar hver 
kveld i uka på skjermet avdeling. I tillegg har 
vi redusert innleie hver dag i hjemmetjenesten.  
 
Kjøkken/kantina hadde noe mindre inntekter 
enn året før. Vi har prioritert bort catering. 
Lærlingen var ferdig i april og har derfor ikke 
hatt kapasitet til å ta på oss noe mer enn de 
oppgavene vi er satt til å gjøre innen omsorg. 
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9.8 Virksomhetsleders sluttkommentar 
I juni tok vi i bruk den nye sykehjemsfløya 
med ti plasser. Det har blitt en kjempefin 
avdeling som vi får mye skryt for.  
 
Utbyggingen har også medført til at vi har god 
kapasitet til å tilby plass på kort/langtid til 
Marker kommunes befolkning.  
 
Vi har gjort en stor jobb i 2010 med å innføre 
elektronisk journal. Vi valgte å frikjøpe 
rehabiliterings sykepleier i 60 % for å ha 
hovedansvaret for opplæring av alle ansatte. 
Hun har gjort en strålende jobb. Tilbake-
meldingene er at rehabiliteringsavdelingen ble 
skadelidende. Nå har vi heldigvis fått dette på 
plass igjen. Mange ansatte hadde liten eller 
ingen erfaring med data. Nå er elektronisk 
journal innført på alle avdelinger og alle 
ansatte har fått opplæring i forhold til det de 
har tilgang til. De er kjempeflinke.  
 
2011 skal brukes til å nullstille organisasjonen 
og forberede oss for de utfordringene som 
kommer i fremtiden. Samhandlingsreformen 
innføres fra 1.1.2012.  
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Virksomhet 


PLAN OG MILJØ 
 
 


 


9.1 Om virksomheten 
Virksomhetsleder: Vidar Østenby 
 
Virksomheten omfatter følgende 
ansvarsområder: 
 


5200 Teknisk administrasjon 
5201 Kart 
5203 Oppmåling og byggesak 
5204 Spredt avløp 
5210 Landbruk, miljø og næring 
5230 Fiske 
5231 Jakt og viltstell 
5232 Friområder 


 


9.2 Regnskapsresultat, drift 
Virksomhetens driftregnskap for 2010 
viser følgende hovedtall (kr x 1.000): 
 


  Regn 10 Bud 10 Avvik kr Forbr% 
Utgifter 5 195 4 772 423 108,9% 
Inntekter -2 857 -2 110 -747 135,4% 
Netto 2 338 2 662 -324 87,8% 


 
Netto mindreutgift/innsparing for denne 
virksomheten i 2010 blir dermed:  kr 324.000 
 
Utviklingen i netto avvik mellom driftbudsjett 
og driftregnskap siste 3 år (kr x 1.000): 
 


  Regn 08 Regn 09 Regn 10 Gj.snitt
Netto avvik  -195 553 -325 11 
Forbruk% 92,0% 119,4% 87,8% 99,7% 


 
Godt regnskapsresultat i 2010 skyldes merinn-
tekter knyttet til gebyrer og salg av tjenester. 
 


9.3 Regnskapsresultat, investering 
Virksomhetens investeringsregnskap for 2010 
viser følgende hovedtall (kr x 1.000): 
 


 
 
 


  Regn 10 Bud 10 Avvik kr Forbr% 
Utgifter 471 450 21 104,7% 
Inntekter -60 -450 390 13,3% 
Netto 411 0 411 0,0% 


 
Det er i løpet av året gjort innkjøp av utstyr for 
kart og oppmåling. Dette ble i budsjett 
finansiert med opptak av lån, mens selve 
låneopptaket ikke er regnskapsført på ansvars-
området, men i sum for hel kommunen. 
 


9.4 Personellressurser  
Virksomheten har i 2010 disponert 7,1 årsverk 
fordelt på 8 ansatte: 
 


  Årsverk 
 Ansvar 2008 2009 2010 


5200 3,10 3,15 2,50 
5203 1,00 1,50 2,00 
5204 1,00 1,00 1,00 
5210 2,80 2,35 1,60 


Sum 7,90 8,00 7,10 
 
I tillegg har vi kjøpt inn funksjon som skog-
brukssjef fra Aremark, og kommunalsjef Vidar 
Østenby har i deler av året fungert som virk-
somhetsleder. Disse stillingsressursene er ikke 
med i oversikten ovenfor. 
 
 


Flere av stillingene betjener også Rømskog og 
Aremark: 
- byggesak: 0,4 årsverk selges til Aremark 


og 0,1 til Rømskog 
- arealplanlegging: 0,3 årsverk selges til 


Aremark og 0,1 årsverk til Rømskog 
- spredt avløp: 0,33 årsverk selges til 


Aremark 
- kart og oppmåling; 0,3 årsverk selges til 


Aremark og 0,1 årsverk til Rømskog 
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- landbruk, miljø og næring; Rømskog 
dekker 22,5% av nettoutgift på ansvar 
5210 


 
I løpet av året er det planlagt felles Plan og 
miljøkontor for de tre grensekommunene, og 
det foreligger positivt vedtak i alle kom-
munene. Planlagt oppstart er sommeren 2011. 
Stort sett alle områder innen virksomheten 
omfattes, med unntak av kommunale avgifter 
og teknisk planlegging.  
 


9.5 Aktiviteter 
Teknisk administrasjon, kart, oppmåling og 
byggesak: 
 


Kontoret har som tidligere tatt seg av løpende 
saksbehandling og service overfor innbyggerne 
på teknisk område. Det har vært behandlet 67 
politiske saker og 173 delegerte saker.   
 
Arealplanleggingen har hovedsakelig vært 
knyttet til dispensasjonssaker. Det startet 
arbeid med privat reguleringsplanforslag for 
Butjern fjelltak, samt arbeid med regulerings-
plan for utvidet industriområde på Sletta. Det 
ble gjort det avsluttende arbeidet med regu-
leringsplanene for Ytterbøl og Botten. Ytterbøl 
ble egengodkjent på slutten av året, og Botten 
er klar for egengodkjenning på nyåret 2011. 
Arbeid med planstrategi og planprogram for 
kommende kommuneplan er startet opp i 
samarbeid med Aremark og Rømskog. 
 
Det var noe nedgang i antall byggesaker i 
2010, men det ble gitt tillatelser til flere boliger 
på Mosebyneset og Kilebu. Også i Lihammer-
en og Krogstadfeltet har det vært aktivitet med 
nybygg og tomtetildelinger. For øvrig var det 
normalt med søknader og aktivitet med 
driftsbygninger, garasjer og tilbygg.  Ny plan- 
og bygningslov trådde i kraft 01.07.2010. Det 
var forsinkelser med de nye skjemaene, og 
med fornying og tilpassing av foretakene med 
sentral godkjenning. De fleste lokale foretak 
har vendt seg til nye forskrifter og skjemabruk. 
 
Det er utarbeidet 24 målebrev og 9 matrikkel-
brev i løpet av året. Dette er fordelt på 23 
delinger, 2  grensepåvisninger, 3 fra feste til 
grunneiendom, 3 sammenføyninger, 1 splitting 
av teiger og 1 ny festetomt. I 2010 har det i 
blitt utarbeidet 8 målebrev på Rømskog. Kun 
en oppmåling ble utført i Aremark, da Aremark 


fortsatt også har brukt Halden kommune for 
hjelp til oppmåling. Det har blitt jobbet med å 
få både Rømskog og Aremark med på en 
ordning med Gis/Line Matrikkel. Dette fikk vi 
til, og alle tre kommuner sparer penger på dette 
samarbeidet. Det ble også arbeidet for en 
innføring av planregister for alle tre 
kommunene.  
 
Det har i 2010 ikke vært tid til å få arbeidet 
med å fullføre de midlertidige forretningene, 
og ikke fullførte forretninger, noe som skyldes 
fristene i de nye retningslinjene i Matrikke-
loven. Det vil si at  sakene etter 01.01.2010 må 
tas før de sakene som har kommet inn før den 
datoen, ellers taper kommunen gebyrene sine. 
Kommunen har en frist på seg til å fullføre 
slike forretninger til utgangen av 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spredt avløp 
 


Arbeidet med opprydding av avløpsanlegg i 
spredt boligbebyggelse pågår for fullt. Sone 2, 
kommune-grensen i nord ned til Gåseby, ble i 
2010 gitt pålegg om oppgradering av avløps-
renseanlegg. Kommunen jobber fortsatt med 
planer for et mulig fellesanlegg i Svendsby-
krysset. Sone 3 ble grunnet sykdom ikke gitt 
pålegg i 2010, men disse samt 4, vil bli gitt 
pålegg i 2011, og dermed vil man være  à jour 
med tiltaksplanen igjen. Det ble i 2010 foretatt 
kartlegging av vann og avløpsløsninger på 
hytter og fritidseiendommer i kommunen. 
Dette ble gjennomført ved hjelp av egen-
rapportering, etter at alle hytter og fritidseien-
dommer ble tilskrevet. Svarprosenten ligger på 
rundt 65%, så dette vil i 2011følges opp med 
en purring til de som ikke har svart. Disse 
opplysningene vil være nyttige i det videre 
arbeidet med å forbedre vannkvaliteten i 
Haldenvassdraget. Det ble gitt 38 utslipps-
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tillatelser for boliger og fritidseiendommer i 
2010. 
 
Kommunalt ledningsnett: 
 


Saneringsprosjektet i Østliveien ble endret pga. 
dårlig fall, og den eksisterende fellesledningen 
ble rengjort og fungerer nå som ren over-
vannsledning. Ved valg av ny trase for spill-
vannsledning ble det sanert 160 m Ø160 SP-
ledning. Det ble etablert en pumpestasjon med 
to kvernpumper for Noral bygget med Ø50 PE 
–ledning 107 m som ble trukket gjennom Ø200 
OV-ledning. Sanering av spillvanns ledning i 
Østliveien ble ferdig november 2010 med en 
kostnad på 0,5 mill. Det ble ikke skiftet ut noe 
vannledning. Sanering av VA-ledninger 
Ørjetun er ferdig prosjektert. Kommunal 
ledningsgrøft 197,5 m og privat ledningsgrøft 
357 m tilknytning bygninger. Prosjektet 
omfatter vann- og avløpsledninger. Skal ut på 
anbud med oppstart mai 2011. Kostnadsramme 
0,9 mill. eks mva. 
 
Landbruk: 
 


Av viktige oppgaver som ivaretas kan nevnes 
kulturlandskapstiltak, miljøtiltak, miljøplaner, 
skogfond, planlegging av skogsbilveier og 
rådgivning for øvrig. LMN-kontoret har videre 
ansvar for forvaltning og oppfølging av en 
rekke tilskuddsordninger knyttet til landbruk 
og miljø, i tillegg til at vi har avgjørelses-
myndighet i en del saker etter jordbruksloven 
og skogbruksloven.  
 
Det er i 2010 behandlet og innvilget 14 
søknader om deling etter jordlovens § 12. Når 
det gjelder søknader om konsesjon i medhold 
av konsesjonsloven, har kommunen behandlet 
og innvilget 7 søknader.  
 
Tiltaksstrategi for landbruket i Marker, 2009-
2012, sier at vi fortsatt vil ha størst fokus på 
tiltak som kan bedre vannkvaliteten i Halden-
vassdraget, samt på ungskogpleie når vi 
prioriterer tilskuddsmidlene til spesielle miljø-
tiltak i landbruket (SMIL) og nærings- og 
miljøtiltak i skogbruket (NMSK). I 2010 ble kr 
500 000,- brukt til SMIL-tiltak, og av dette 
gikk 54 % av potten til forurensningstiltak.  
 
Arbeid med forskjellige miljøtiltak utgjør en 
vesentlig del av arbeidsinnsatsen, både innen 
jordbruk og skogbruk.  Jordbrukssjefen har 
vært svært delaktig i arbeidet med forbe-


redelser til innføring av EUs vanndirektiv. I 
den forbindelse er det arrangert markdager og 
allmøter med tema hva vanndirektivet kan 
innebære konkret for bonden. I Marker har 
oppslutningen om RMP vært stor, og over 90 
% av de som driver planteproduksjon i 
kommunen har gjort tiltak og søkt om dette 
miljøtilskuddet. Totalt areal med redusert 
jordarbeiding var i 2010 på 24.788 dekar, noe 
som er ca. 81,1 % av kornarealet i Marker. Det 
var i 2010 44 770 meter grasdekte buffersoner 
mot bekker og vassdrag, og arealet er økende. 
 
Skogbrukssjef Amund Kind sluttet tidlig 2010, 
og vi fikk utpå våren i stand en avtale med 
Aremark kommune om felles skogbruskssjef 
for våre tre kommuner. Dette har fungert 
veldig bra. 
 
Miljø: 
 


Renovasjons- og oppsynstjenesten på fri-
områdene er også i 2010 utført av Kanal-
tjenestesamarbeidet. På Tjuvholmen har vi leid 
hjelp fra kirketjenerne. Driften av Østre Otteid 
har blitt ivaretatt på en utmerket måte av eierne 
av de tre campingvognene, som vi gav lov til å 
ligge på området, samt at en har inngått 
arbeidsavtale vedr. vask av servicehuset. Fri-
luftområdet Husborn blir ivaretatt av et styre 
som gjestene selv velger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fylkesmannens prosjekt vedrørende mudring i 
Gjølsjøen rundt brua ble påbegynt på slutten av 
året. 
 
Deltakelse i arbeidet med Klima- og energi-
planen for de 10 Indre Østfold kommunene har 
tatt mye tid. Planen ble sendt ut på høring og 
sluttbehandles i løpet av våren 2011. 
 
Miljøvernkonsulenten har sertifisert 8 
virksomheter som miløfyrtårn i andre 
kommuner.  
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Det ble tildelt spillemidler fra Østfold fylkes-
kommune til tursti i Mosebyneset, og Over 
Kjølen fikk midler til hoppbakke. En fikk 
midler til gapahuker i Fjella og til samar-
beidsprosjekter med nabokommuner fikk en 
midler til gapahuker i Haldenvassdraget og til 
skogsfugeltaksering i Fjella. 
 
Vilt: 
 


I 2010 er det behandlet 25 saker i Viltnemnda.  
De fire planområdene for elg fikk vedtatt nye 
planer for en 3-årig planperiode. Det ble skutt 
156 elg som gir en fellingsprosent på 73.  
 


 
 
Grafen viser %-vis fordeling av felt elg fordelt 
på kjønn og alder i perioden 2004-2010 
Det ble skutt 115 rådyr og 10 bever. Det ble 
registrert irregulær avgang eller gjort ettersøk 
på til sammen 55 dyr (11 elg, 42 rådyr og 2 
bever). Ekstraordinær båndtvang for hund ble 
innført. 
 
Ulveflokken med tilnavnet Linnekleppen-
reviret har for andre året på rad ynglet. Hittil 
har det ikke påvirket elgforvaltningen i Marker 
i stor grad, men det er viktig å følge godt med 
for en best mulig elgforvaltning i ulvereviret. 
 


9.6 Mål for virksomheten 
I gjeldende kommuneplanen er målene for 
virksomheten formulert slik: 
• Det skal arbeides for et landbruk i balanse 


med naturgrunnlaget og kulturlandskapet i 
kommunen, og en arealdisponering som 


sikrer produksjonsgrunnlaget og andre 
ressurser for fremtidige generasjoner. 


• Bidra til uvikling av produkter og tjenester 
som skaper sysselsetting og styrker 
inntektsgrunnlaget i landbruket. 


• Marker kommune skal i samarbeid med 
det lokale næringsliv bidra til å skape flere 
arbeidsplasser. Dette skal baseres på 
eksisterende ressurser og nytenkning. 


• Marker kommune skal ved et 
sektorovergripende miljøvern arbeide for å 
bevare naturens mangfold, sørge for en 
framtidsrettet bruk av natur- og 
kulturmiljøene og fremme befolkningens 
livskvalitet. 


• Det skal legges vekt på å utvikle Marker til 
å bli en god bostedskommune, hvor det til 
stadighet er et godt tilbud av byggeklare 
tomter. 


 
I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for 
perioden 2008 – 2011 er de strategiske målene 
for virksomheten formulert slik: 
 
 


Effektiv ressursbruk / God økonomistyring: 
 


Utarbeide realistiske budsjetter og gode 
samarbeidsavtaler ved interkommunalt 
samarbeid. 
 
 


Gode tjenester / Brukermedvirkning: 
 


Sørge for å ha dyktige medarbeidere som kan 
sitt fag og behandler brukerne likt og med 
respekt. Viktig å ha gode rutiner for høringer, 
nabovarsler osv. 
 
God service: 
 


Likebehandling og respekt for brukerne, se 
muligheter i stedet for begrensninger og møte 
brukerne med et smil. 
 
 


Friske medarbeidere / Godt arbeidsmiljø:   
Skape bedre HMS-rutiner, et arbeid vi allerede 
er godt i gang med! Legge arbeidsforholdene 
til rette slik at medarbeiderne ikke blir utbrent. 
Det er lov å stenge telefon og døra i perioder 
og kanalisere henvendelser til servicetorget. ”Å 
redusere papirbunken på pulten” er også god 
service!  
 
Kompetanseutvikling: 


 


Tilstrebe at medarbeiderne får gå på nød-
vendige kurs og å delta på faglige nettverk-
samlinger. I større grad bruke hverandre i 
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gruppebasert jobbing hvor vi kan gjøre 
hverandre gode.   
 


9.7 Resultat etter balansert målstyring  
 


Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Ingen brukerundersøkelser er gjennomført i 
2010, men vi får gode tilbakemeldinger på de 
tjenester som utføres. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Stort sett god medarbeidertilfredshet ved 
virksomheten. Det er jevnlige møter i 
virksomheten der ulike temaer tas opp. Fokus 
dette året har i stor grad vært arbeidet med 
oppstart av et utvidet interkommunalt 
samarbeid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Sykefravær er i stor grad knyttet til 
langtidsfravær uten relasjon til arbeidsplassen. 
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


Årets resultat er tilfredsstillende. 
 


9.8 Virksomhetsleders sluttkommentar 
God arbeidsinnsats fra medarbeiderne er viktig 
å fremheve. Tilfredse medarbeidere, gode 
tilbakemeldinger fra brukerne og positivt 
regnskapsresultat, er en kort oppsummering av 
året. 
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Virksomhet 


FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
 
 


 


10.1 Om virksomheten 
Virksomhetsleder: Stein Erik Fredriksen 
 
Virksomheten omfatter følgende ansvars- 
områder: 
 


5101 Vannforsyning. 
5102 Avløp og rensing. 
5103 Renovasjon 
5104 Brannvesen 
5015 Feiervesen 
5109 Renhold 
5110 Drift og vedlikehold 
5111 Felles maskinpark 
5112 Markerhallen 
5113 Idrettsparken 
5114 Veier, gater m.v 
5115 Ørjetun 


 
 


10.2 Regnskapsresultat, drift 
Virksomhetens driftregnskap for 2010 viser 
følgende hovedtall (kr x 1.000): 
 


  Regn 10 Bud 10 Avvik kr Forbr% 
Utgifter 32.818 25.796 7.023 127,2% 
Inntekter -24.534 -16.190 -8.345 -151,5% 
Netto 8.283 9.606 -1.322 86,2% 


 


Netto mindreutgift/innsparing for denne 
virksomheten i 2010 blir dermed: kr 1.322.000. 
 
Utviklingen i netto avvik mellom driftbudsjett 
og driftregnskap siste 3 år (kr x 1.000): 
 


  Regn 08 Regn 09 Regn 10 Gj.snitt 
Netto avvik  13 -737 -1 322 -682 
Forbruk% 100,1% 94,5% 86,2% 93,6% 


 
Dette resultat skyldes kompensasjon moms 
påløpt i investeringsregnskapet overført som 
inntekt i driftregnskap. Ser vi bort fra denne 
inntekt ville driftresultatet hatt et merforbruk  


 
 
pålydende ca kr.1.100.000 som i sin helhet er 
knyttet til økte energiutgifter. 
 
 
Virksomheten har ført 2 områder på aktivitet: 
 


Aktivitet 549 som er Anbud Gressklipping. 
Anbudssum   kr.523.928 
Forbruk   kr.509.347 
Mindre utgift/innsparing kr.  14.581 
 
Aktivitet 552 Anbud Veivedlikehold. 
Anbudssum   kr.1.009.500 
Forbruk   kr.   526.932  
Mindre utgift/innsparing kr.   482.568 
 


10.3 Regnskapsresultat, investering 
Virksomhetens investeringsregnskap for 2010 
viser følgende hovedtall (kr x 1.000): 
 


  Regn 10 Bud 10 Avvik kr Forbr% 
Utgifter 13.537 4.450 9.088 304,2% 
Inntekter -12.735 -4.450 -8.286 286,2% 
Netto 802 0 802 0,0% 


 
Her må en se investeringsbudsjettet for 2008 
og 2009 sammen da flere prosjekter går over 
flere år. 
 
Merforbruket på investeringssiden skyldes i sin 
helhet kjøpet og ombygging/nybygg til sosiale 
rom for brann og tekn.etat. Det var budsjettert 
med sos.rom for ansatte i eksisterende bygg. 
Dette ble leid ut til Bilkonsulent 1 slik at ny 
sosial avd. måtte bygges nytt. 
 
Ferdigstilt nybygg ved Marker Bo og service-
senter, se egen sak for prosjektregnskap. 
 
Sanering av kloakkledningsnettet i første del 
av Østliveien. 
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Asfaltert følgende veier. 
• Blåbærstien 
• Idrettsparkveien 
• Sletta/Industrifelt 
• Reasfaltert Hammerveien 
• Reasfaltert Kasbokrysset 
• Vannverk 
• Foran nybygg Brann/teknisk. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


10.4 Personellressurser 
Virksomheten har i 2010 disponert 24,95 
årsverk fordelt på 50 ansatte. Utviklingen de 
siste tre årene viser: 
 


  Årsverk 
 Ansvarsområder 2008 2009 2010 
5101 Vannforsyning 1,00 1,00 1,00 
5102 Avløp/rensing 1,00 1,00 1,00 
5104 Brannvesen 0,85 0,85 1,00 
5105 Feiervesen 1,00 1,00 1,00 
5109 Renhold 11,47 11,25 11,25 
5110 Drift/ vedl.h. 5,50 5,50 9,50 
5115 Ørjetun 0,20 0,20 0,20 
Sum 21,02 20,8 24,95 


 
Økningen fra 2009 til 2010 er etter samarbeid 
med NAV om 5 personer (4 stillingshjemler) 
som er overført Marker kommune K.sak 70/09 
 


10.5 Aktiviteter 
Stor vannlekkasje ved Grimsby Barnehage. 
Barnehagen måtte flytte til Sjøglimt mens 
rehabiliteringen pågikk. Omfattende arbeider 
da mange gulv måtte bygges/legges om. 
Egne mannskaper la ned ca 1500 arbeidstimer 
og den totale sum for alle arbeider beløp seg til 
ca. kr.1.300.000. 
 
Utvendig maling av Marker Bo og Service-
senter. 
 


Utbedring av styringssystemer ved fyrrom i 
Marker rådhus. 
 
Ny utvendig belysning Marker rådhus. 
 
Lagt om høyspentlinje for å frigjøre 4 tomter i 
Krogstadfeltet. 
 
Statens veivesen påbegynt resterende del av 
gatelys fra Lihammeren til Ørje. 
 


10.6 Mål for virksomheten 
I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for 
perioden 2010 – 2013 er de strategiske målene 
for virksomheten formulert slik: 
 


”Virksomheten skal arbeide effektivt for å 
sørge for å gi en best mulig tjeneste innen alle 
fagområder til brukerne av Marker kommune 
det være seg fastboende eller tilreisende”. 
 


10.7 Resultat etter balansert målstyring  
 


Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Ingen brukerundersøkelse i inneværende 
år. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Siste medarbeiderundersøkelse høsten 
2009. Det er besluttet å kjøre en 
medarbeiderundersøkelse våren 2011. 
 
Utviklingen av sykefraværet: 


• 2006 – 4,29 % 
• 2007 – 5,24 % 
• 2008 – 5,42 % 
• 2009 – 5,24 % 
• 2010 – 6,40 % 


 
Innen de forskjellige ansvarsområder er 
sykefraværet på et godt akseptabelt nivå. 
Innen ansvar 5109 Renhold sliter vi med et 
fravær på 11 %. Dette er på ingen måte 
tilfredsstillende, men det skyldes 2 langtids-
sykmeldte som har vært under behandling/ 
utredning. 


 
Fokusområde: Økonomi: 
 


Økonomien er ivaretatt innenfor de tildelte 
rammer. 
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10.8 Virksomhetsleders sluttkommentar 
De ansatte står overfor mange ulike oppgaver 
som daglig må løses på best mulig måte for 
alle.  
 
Energioppfølgning er en viktig brikke i dette 
arbeid, men som samtidig byr på utfordringer. 
Nye styringssystemer som skal ivareta både 
varme og ventilasjon skal installeres, brukes og  
 
 


 
 
 
 


driftes på best mulig måte for å gi brukerne av 
de kommunale bygg en optimal komfort. 
Virksomheten har som mål å være utadvendt 
og positiv i sin væremåte ovenfor alle våre 
brukere. 
 
En takk til dere alle innen de forskjellige 
fagområder, uten deres positive bidrag ville det 
ikke vært mulig å få løst de oppgaver vi som 
virksomhet står overfor i den daglige drift. 
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Virksomhet 


KULTUR OG FRITID 
 
 
 
 


11.1 Om virksomheten 
Virksomhetsleder: Else Marit Svendsen 
 
Virksomheten omfatter følgende ansvars- 
områder: 
 


6300 Kulturadministrasjon 
6301 Kulturvern og museer 
6302 Musikk, teater og kunst 
6303 Idrett og friluftsliv 
6304 Annet barne- og ungdomsarbeide 
6305 Folkebad 
6306 Lokalhistorie 
6320 Kino 
6321 Fritidsklubb 
6322 Sommerklubb 
6323 Kulturskole 
6324 Ungdommens kulturhus 
6326 Frivilligsentralen 


 
I mai 2010 ble Frivilligsentralen overført til 
kultur og fritid fra familie og helse. 
 


11.2 Regnskapsresultat, drift 
Virksomhetens driftregnskap for 2010 viser 
følgende hovedtall (kr x 1.000): 
 


  Regn 10 Bud 10 Avvik kr Forbr% 
Utgifter 4 519 3 809 710 118,6% 
Inntekter -1 611 -1 032 -579 156,1% 
Netto 2 908 2 777 131 104,7% 


 
Netto merutgift/overskridelse for denne 
virksomheten i 2010 blir dermed:  kr 131.000. 
 
Utviklingen i netto avvik mellom driftbudsjett 
og driftregnskap siste 3 år (kr x 1.000): 
 


  Regn 08 Regn 09 Regn 10 Gj.snitt 
Netto avvik  18 -892 131 -248 
Forbruk% 101,9% 71,4% 104,7% 92,7% 


 
 
 


11.3 Regnskapsresultat, investering 
Virksomheten har ikke hatt noen investerings-
utgifter/inntekter dette året.  
 


11.4 Personellressurser  
Virksomheten har i 2010 disponert 5,6 årsverk 
fordelt på 17 ansatte. Utviklingen de siste tre 
årene viser: 
 


  Årsverk 
 Ansvarsområder 2008 2009 2010 
Kulturadministrasjon 1,00 1,00 1,00 
Kulturvern og museer 0,40 0,40 0,40 
Folkebad 0,40 0,40 0,40 
Lokalhistorie 0,60 0,60 0,60 
Kino 0,30 0,30 0,30 
Fritidsklubb 0,40 0,40 0,40 
Sommerklubb 0,10 0,10 0,10 
Kulturskole 1,20 1,30 1,30 
Ungdommens 
kulturhus 0,60 0,60 0,60 
Frivilligsentralen - - 0,50 
Sum 5,00 5,10 5,60 


 


Frivilligsentralen ble overført til kultur og 
fritid i mai 2010. Tilsvarer en stilling på 50%. 
Ungdomskoordinator. UKH hadde en sivil-
arbeider i 100% stilling fra mars til desember. 
 


11.5 Aktiviteter 
 


Kulturvern og museer 
 


Det er gitt 134 000 i driftsstøtte til Halden-
vassdragets Kanalmuseet (Østfoldmuseet). 
Kulturminneplanen er nå viktig i planlegging 
og utføring av arbeidet innen kulturvern. Det er 
satt opp info. skilt til dampbåtene og Ørje 
Brug. Info. skilt er også satt opp ved Jørne-
haugen. Det er gjort diverse arbeid på Vest-
gårdstua/Storemoen. Det er utført registrering 
av fløtningsminner i Haldenkanalen.  
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Folkebad 
 
 


Folkebadet har hatt åpent 22 uker i 2010. 
Tirsdager er det bad for kvinner, torsdag for 
menn og lørdag er det ekstra oppvarmet vann. 
Varmbadet har hatt 613 besøkende og de andre 
badedagene 563 besøkende. Totalt 1176 i 2010 
mot 919 i 2009. 
 
Kino 
 


Marker kommune samarbeider med Bygde-
kinoen. Det har vært vist totalt 28 filmer over 
18 dager i 2010. Antall besøkende i 2010 var 
1079  mot 1127 i 2009. Det vises vanligvis én 
barnefilm og én ungdomsfilm hver gang. Gode 
og populære barnefilmer har størst besøk. Det 
er viktig og ha et kinotilbud i nærmiljøet. 
 
Fritidsklubb 
 


Fritidsklubben har åpent hver fredag fra kl. 19 
til 23, for ungdom mellom 13 og 18 år. Fri-
tidsklubben hadde lokaler i Kjeller’n på 
ungdomsskolen fram til mai, men flyttet da til 
Ørjetun og Ungdommens Kulturhus i for-
bindelse med prosjektet MUST; ”Marker-
ungdom Under Samme Tak”. 
 
Sommerklubben 
 


Kulturkontoret hadde sommeren 2010 
sommerklubb for barn og ungdom. Sommer-
klubben ble delt i to aldersgrupper. For alders-
gruppen 1. til 7. klasse ble det arrangert en 
bade/fiske/grille dag og en teaterdag. På 
teaterdagen ble det satt opp et teaterstykke 
hvor foreldre var velkommen til å de resultatet. 
For aldersgruppen 8. til 10.klasse var det 
planlagt kano og overnattingstur til Ytterbøl, 
men det enorme regnværet satte en stopper for 
turen. 
 
Kulturskole 
 


Kulturskolen har hatt undervisning på følgende 
instrumenter: piano, trommer, gitar, keyboard 
og orgel. Kulturskolen har en aspirantgruppe 
som undervises i blokkfløyte, rytme- og 
notelære. Det var 65 elever i vårhalvåret og 65 
i høsthalvåret. Kulturskolen har 3 lærere. Det 
avholdes konsert vår og jul. 
 
Ungdommens KulturHus 
 


2010 har vært et bra år for UHK og det var 124 
medlemmer i utgangen av året. Det er ca 150 
ungdommer innom huset hver uke. Prosjektet 
MUST ”Marker-ungdom Under Samme Tak”,  
 


 
har preget året 2010. Gjennom MUST har  
 
UKH blitt et større og mer populært sted for 
ungdom. Det har vært fokus på faste aktiviteter 
og bemanningen har vært større. Prosjektet er 
finansiert gjennom midler fra fylkesmannen.  
Fritidsklubben flyttet fra skolen til UKH i 
2010. UKH har hatt en ”Etter skoletid” ordning 
2 dager pr. uke, tirsdag og torsdag. Elever fra 
7. til 10. trinn samt elever fra videregående har 
kunnet komme til UKH for mat og hjelp til 
lekser. Elevene fra grunnskolen har hatt fri 
buss til Ørjetun. Ordningen har vært populær 
og videreføres i 2011.  
 
Kurs i 2010 på UKH: 2 gitarkurs, studiokurs, 
fotokurs og dansekurs. Arrangementer UKH 
2010: operasjon 4kanta øyne, filmmarathon, 
konserter, teater og konserttur, gocartkjøring, 
bowling og laserworld. St. Hans arrangement i 
Tangen, teaterforestilling på Ørjetun, innslag 
på kulturskolekonserter, vårkonserten og 
julegåteåpningen. 17.mai feiring med 100 
ungdommer i kazoo- orkester og ”det store 
pepperkakeeksperimentet”. Et noe spesielt 
forsøk på å kjevle ut pepperkakedeig med 
veivals. 
 
Ombygginger i løpet av 2010: diskotek i 1. 
etasje. Nytt kjøkken i 2. etasje. Ordnet i stand 
fotorom, teaterrom og kinosal. I 3. etasje er det 
lagt til rette for en del aktiviteter og er kanskje 
det mest brukte rommet på huset. 
 
Skaterampe: det er anlagt en skatestripe 
utenfor huset. Dette har blitt en suksess.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frivilligsentralen  
 


Frivilligsentralen ble i 2010 overført fra 
Familie og Helse til Kultur og Fritid. Frivillig-
sentralen har ansvaret for natteravnordningen.  
Natteravnene går i Ørje sentrum og på Ørjetun, 
hvor fritidsklubben har tilhold, hver fredag.  
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Natteravnene er også ute når det på sommertid 
er festligheter i Tangen friområde. Det har vært 
to kurs med Seniorsurf. Dette har vært ett sam-
arbeid med Marker Sparebank. Andre tiltak: 
TV- aksjonen, Kantine MBSS på søndager i 1. 
halvår, gressklipping, snømåking, hekke-
klipping, hjelp til rydding/søppelkjøring, 
følgetjeneste, sosiale besøk/besøkstjeneste, 
servering ved skolearrangementer, pass av 
kjæledyr ved sykdom, datahjelp til pensjonister 
og førstehjelpsundervisning.  
 
Marker Ungdomsråd 
 


Marker Ungdomsråd har bestått av 7 med-
lemmer fra ungdomsskole og videregående 
skole, en representant fra formannskapet og en 
representant fra utvalg for oppvekst og 
omsorg. 
 
Ungdomsrådet har hatt 4 ordinære møter og 
flere planleggingsmøter i forbindelse med 
”Vårball” i 2010. Saker som har vært oppe i 
ungdomsrådet: tiltaket MOT, prosjektet Trans 
In Form, nye medlemmer til rådet, planlegging 
av aktiviteter i forbindelse med prosjektet 
stemmerett for 16. åringer, kollektivtrafikk, 
Ungdommens Kulturhus. Den 7. mai 2010 
arrangerte ungdomsrådet i Marker ”Vårball” 
for alle ungdomsskoleelever i Aremark, 
Marker og Rømskog. Dette ble ett bra 
arrangement med 100 deltagere. Dette skal 
gjentas i 2011. Ungdomsrådet deltar i det 
regionale ungdomsrådet for Indre Østfold og 
har deltatt på 1 samling i Ungdommens 
Fylkesråd. Ungdomsrådet hadde dugnad i 
Tangen friområde våren 2010.  
 
MOT 
Marker kommune er et lokalsamfunn med 
MOT. Dette har vi prøvd å synliggjøre med å 
henge opp plakater og andre ting som minner 
ungdommen om at vi er en MOT kommune. 
Lars Johansson har overtatt rollen som MOT-
koordinator og Eldbjørg Solerød er MOT-
informatør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Kulturmidler 
 


I 2010 ble det utbetalt kr 328 000 i kultur-
midler til lag og foreninger. Herav til idrett- og 
friluft kr 159 000. Det har blitt utbetalt 
deltager-stipend til kursvirksomhet som styrker 
barne- og ungdomsarbeidet i lag og foreninger. 
 
Kunst 
 


Marker kommune gir årlig støtte til Østfold 
Kunstnersenter og Østfold Teater. Det er kjøpt 
inn to store bilder, til Marker rådhus, malt av 
John Thørrisen. 
 
Den kulturelle spaserstokken 
Kultur og fritid søkte i 2009 Det kongelige 
Kultur- og Kirkedepartement om midler til 
gjennomføring av kulturtiltak for eldre i 2010. 
Det har i løpet av 2010 vært flere arrange-
menter med musikk, teater etc. Det er aktivitør 
på MBSS som kjenner behovet og har ønsker 
om diverse tiltak. 
 
Arrangementer 
 


Det er gitt økonomisk støtte til diverse kultur-
arrangementer i Marker; 17. mai feiring, 
julegateåpning, festivaler, støtte til innspilling 
av diverse CD-er, revy/teater, barneteater, 
diverse konserter, forfatterkvelder, karneval, 
beachcamp, grenseaksjonen for Afrika. Marker 
har elever på videregående skole i Mysen og 
på Askim, vi støtter derfor russerevyene som 
settes opp der. Arrangement i slusene i 
forbindelse med De Olympiske leker i februar 
2010. 
 
Kanallekene 
 


For andre gang ble Kanallekene arrangert i 
Marker i begynnelsen av august. Temaet for 
lekene var vann og aktiviteter knyttet til vann.  
Hovedtanken bak arrangementet er å ha ett 
lokalt arrangement i august som ellers er en 
stille tid. Alle involverte tar ansvar for ”sin” 
aktivitet og det er en god mulighet for lag og 
foreninger til å profilere seg samt tjene noen 
kroner. Dette året var det Marker Speider, 
Rødenes 4H, Marker Fotoklubb, Ørje IL, 
Marker sportsfiskerklubb, Sluseporten AS, 
Haldenvassdragets Kanalmuseum, Stiftelsen E. 
Soot og kultur og fritid som sto som arran-
gører. Det var fiskekonkurranse, fotokonkur-
ranse, mestermøte mellom Ola Vigen 
Hattestad, Inger Johanne Ruud og Jon Ivar 
Nesset, rebusløype på kanalmuseet, 
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ordførerens fløtærlott og det var servering flere 
steder i området. 
 
Internasjonalt arbeid 
 


Marker kommune samarbeider med 
Vecpiebalga kommune i Latvia. I mai 2009 
besøkte våre latviske samarbeidskommuner oss 
i grensekommunene. I mai 2010 var det 
grensekommunenes tur til å reise til Lativa på 
utveksling. Etter kommunesammenslåingen i 
Latvia sommeren 2009 har ikke lenger 
Rømskog samme samarbeidskommune som 
Marker og Aremark. Marker og Aremark 
besøkte da Latvia og Vecpiebalga i mai 2010. 
Vi var ca 30 personer som reiste, de fleste barn 
fra kulturskolene i Marker og Aremark, men 
også familie til elevene, ansatte i kommunene 
samt politikere. Det var en opplevelsesrik tur 
for alle. Oppholdet avsluttet med en konsert i 
Vecpiebalga hvor både norske og latviske 
kulturskoleelever bidro. 
 
Marker kommune deltar i interreg. prosjektet 
Trans In Form. Prosjektet tar for seg steds-
utvikling og er delt i to grupper. En gruppe 
som tar for seg historiefortelling og en gruppe 
som arbeider med konkrete tiltak i tettstedet 
Ørje. 
 


11.6 Mål for virksomheten 
I gjeldende kommuneplanen er målene for 
virksomheten formulert slik: 
 


Bidra til å fremme livskvalitet slik at kommun-
en blir en attraktiv bo- og oppvekstkommune. 
Stimulere til et aktivt kulturliv som fremmer 
lysten til egenaktivitet. Styrke det frivillige 
kulturarbeidet og gjøre tilbudene tilgjengelige 
for alle. 
 
I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for 
perioden 2010 – 2013 er de strategiske målene 
for virksomheten formulert slik: 
 


• Lydanlegg i Marker rådhus 
• Kulturminneplanen diverse tiltak 
• Økt støtte til lag og foreninger 
• Opprettholde kommunens kulturtilbud, 


spesielt fritidsaktivitetene for barn og 
unge 


• Tilrettelegge for bosetting av 
kunstnere 


 


11.7 Resultat etter balansert målstyring  
 


Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Det skal ytes gode tjenester mot våre bruker-
grupper, og brukerne skal ha muligheten til å 
påvirke tilbudet gjennom brukerundersøkelser. 
Det er ikke gjennomført noen brukerunder-
søkelse i 2010. Pr. i dag finnes ingen under-
søkelser som dekker området kultur og fritid, 
men det arbeides med det. Vi vil gjennomføre 
en slik undersøkelse så fort denne foreligger. 
Selv om ikke brukerundersøkelse foreligger 
må virksomheten kontinuerlig vurdere sine 
tjenester slik at tilbudene tilpasses de enkelte 
grupper. Tjenester og tilbud må for øvrig 
variere i takt med omverdenen, som f. eks 
trender og endring av behov i brukergruppene. 
Virksomheten skal være lydhør, tilgjengelig og 
yte maksimal service overfor sine brukere. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Et godt arbeidsmiljø og friske medarbeidere er 
en forutsetning for å yte gode tjenester. Det 
skal være samsvar mellom oppgaver og tid. 
Medarbeiderne skal få, og ta, ansvar for sine 
oppgaver. Det er viktig at medarbeiderne 
styrker sin kompetanse og de blir oppfordret til 
å styrke denne gjennom kurs og konferanser. 
 
Det er gjennomført medarbeidersamtaler med 
ansatte i 2010.  
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


Netto merutgifter for 2010 på kr 131.000 
tilskrives i all hovedsak merutgifter knyttet til 
gårdshistorie Øymark. 
 


11.8 Virksomhetsleders sluttkommentar 
Kultur og fritid må ha en nøktern og stram 
styring for å klare å opprettholde det aktivitets-
nivået vi har i dag innen de gitte økonomiske 
rammer. Vi har klare ambisjoner og mål om at 
Marker skal framstå som en attraktiv bo- og 
oppvekstkommune. Dvs. at vi må henvende 
oss til alle grupper av befolkningen. Vi vet at  
tilbudet innen kultur og fritid har mye å si for 
menneskers totale livskvalitet og her skal vi 
være en solid bidragsyter. Det skal hele tiden 
være fokus på å bruke ressursene på en slik 
måte at det ytes mest og best ut mot våre 
brukere. 
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Virksomhet 


Marker bibliotek 
 
 
 
 


12.1 Om virksomheten 
Virksomhetsleder: Reni Braarud 
 
Virksomheten omfatter følgende ansvars- 
områder: 
 


6400 Bibliotek 
 


12.2 Regnskapsresultat, drift 
Virksomhetens driftregnskap for 2010 viser 
følgende hovedtall (kr x 1.000): 
 


  Regn 10 Bud 10 Avvik kr Forbr% 
Utgifter 1 104 1 099 5 504 100,5% 
Inntekter -69 -79 10 88,3% 
Netto 1 034 1 020 15 101,4%    


 
Netto merutgift for virksomheten i 2010 blir 
dermed:  kr 15.000. 
 
Utviklingen i netto avvik mellom driftbudsjett 
og driftregnskap siste 3 år (kr x 1.000): 
 


  Regn 08 Regn 09 Regn 10 Gj.snitt
Netto avvik  -10 8 -14 -5 
Forbruk% 99,9% 100,8% 101,4% 100,7%


 


12.3 Regnskapsresultat, investering 
Virksomheten har ikke hatt noen investerings-
utgifter/inntekter dette året.  
 


 


12.4 Personellressurser  
Virksomheten har i 2010 disponert 1,4 årsverk 
fordelt på 3 ansatte. Utviklingen de siste tre 
årene viser: 
 


  Årsverk 
 Ansvarsområder 2008 2009 2010 
Bibliotek 1,40 1,40 1,40 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


40 prosent av bibliotek leders lønn går over 
budsjett for kulturminner. Skolebibliotekarens 
lønn blir utgiftsført på Marker skole. 


12.5 Aktiviteter 
Utstillinger; 


1. Tre forskjellige utstillinger fra 
barnehager i Marker. 


2. Utstilling om håndverk fra Afrika. 
3. Portretter tegnet av u-skole 
4. Psykisk helse-uke. 
5. Votteutstilling 
6. Utstilling om samisk kultur i 


forbindelse med samisk nasjonaldag. 
7. Adventskalender for ungdom.  


 
Arrangementer: 
 


• Vi arrangerte forfatterkveld med Tordis 
Ørjasæter. 


 


• Tania Kjeldset og Oda Cornelia Knudsen 
hadde bok dag for Marker skole. Barna 
hadde forberedt seg ved å skrive bok-
anmeldelser om bøkene oa. 


 


• Leselyst aksjonen,2010. Digitalt basert 
konkurranse, og 4. klasse vant 2.premie 
som er en tur til Junibakken. Dette hadde 
skolebibliotkaren ansvaret for. 


 


• Arrangementet ”Kveld for nye marker-
boere” samlet deltagere fra 7 nasjoner og 
var et samarbeid med Familie og helse. 


 


• Boksalg 
 


• Forfatterkveld med Edvard Hoem. Her kom 
det 70 personer som fikk en stor opplevelse 
med Hoem/Bjørnson. 


 


• Marker Historielag har jevnlig grupper som 
driver slektsgransking i biblioteket.  
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• Lesekonkurransen ” Epler i flosshatten” 
     engasjerte 90 barn i sommer. 


 


• Vi hatt en praktikant noen uker i høst.   
 


 


 
 


Skolebibliotekaren leser ofte for de minste 
klassene. Vi har deltatt i to av kampanjene 
”Merkevarebygging Bibliotek”. 
 


12.6 Mål for virksomheten 
I gjeldende kommuneplanen er målene for 
virksomheten formulert slik: 
 


1. Øke utlån og besøkende 
2. To forfatterkvelder 
3. en forfatterkveld ungdom 
4. Nye møbler lesesal 
5. Boksalg 
6. Ubemannet bibliotek 
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Utlånet viser altså en nedgang på vel 3.000. 
Siden det på ingen måte har vært nedgang i 
antall besøkende tror vi at dette kan skyldes 
utlånssystemet, der vi hadde en rekke 
problemer over lengre tid i forbindelse med 
oppgradering av systemet.  
 
I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for 
perioden 2010 – 2013 er de strategiske målene 
for virksomheten formulert slik: 
 


1. Høyere utlån 
2. Brukeropplæring i skolen 
3. Lengre åpningstid (ubemannet 


bibliotek). 
Punkt 1 er kommentert under mål for 
virksomheten. 
Punkt 2 er igangsatt. 
Punkt 3 bortfaller da det viser seg å være 
veldig vanskelig å sikre biblioteket slik at det 
kan være ubemannet. 
 


12.7 Resultat etter balansert målstyring  
Vi har fått en evalueringsrapport på Merke-
varebygging Bibliotek. Det vil bli søkt om 
forlengelse av prosjektet i 2011. I dette 
prosjektet ble laget en rapport om  
”Kartlegging av tilgjengeligheten ved Østfold 
bibliotekene”. For Marker bibliotek sin del, var 
det mange mangler, noen til dels alvorlige. Vi 
håper å løse dem i 2011. 
 
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Vi har ikke hatt noen brukerundersøkelser i 
perioden. Det vil foreligge en ny bruker-
undersøkelse i løpet av våren 2011. 
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Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Vi har hatt medarbeider samtaler vår og høst.  
Medarbeiderne er fornøyde og friske. Vi har 
lite sykefravær, men det er et problem at vi 
ikke har tilgang til vikar. Dersom noen er syke 
må vi andre ta vaktene, noe som kan være 
problematisk dersom noen er fraværende over 
flere uker. Medarbeiderne er lojale og 
ansvarsbevisste. 
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


Kommenteres ikke videre da avviket er 
minimalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 


12.8 Virksomhetsleders sluttkommentar 
Den registrerte nedgangen i utlån på mer enn 
3.000 bekymrer oss. Vi tror som nevnt at vi vet 
årsaken men skal allikevel følge nøye med 
gjennom 2011 slik at vi er sikre på at alle utlån 
blir registrert. Antall besøkende var nesten det 
samme som i 2009.  
 
Vi satser på sosiale medier og håper at vi får 
med oss de unge. Vi er på face-book, og skal i 
2011 låne ut lesebrett og digi kort.  
 
Vi synes at skolebibliotekaren er en viktig 
aktør for skolen. Vi merker at det arbeidet hun 
nedlegger gir resultater. Hun har lesestund for 
de minste og legger frem nye bøker for barne- 
og u-skolen.  
 
Vi videreutdanner oss og deltar på kurs så sant 
vi har en mulighet. 
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St.meld. nr. 47 (2008-2009)  


Samhandlingsreformen 
 
 


1 Sammendrag 


Dagens og framtidas helse- og omsorgsutfordringer står i fokus i denne stortingsmeldingen. 


Hovedutfordringene er knyttet både til et pasientperspektiv og et samfunnsøkonomisk perspektiv. 


Vurdert i forhold til begge disse perspektivene bygger stortingsmeldingen på at bedre samhandling bør 


være et av helse- og omsorgssektorens viktigste utviklingsområder framover. Vektleggingen av dette 


utviklingsbehovet står ikke i motsetning til en oppfatning om at dagens tjenester har mange kvaliteter og 


at de fleste pasientene tas hånd om på en god måte. Det er en god helse- og omsorgstjeneste som skal 


gjøres bedre. Samtidig legges det i meldingen ikke opp til at samhandlingstiltak skal være det 


enerådende utviklingsperspektivet framover. Mange av pasientene vil primært være avhengige av at det 


leveres gode tjenester fra ett av tjenestestedene. Den sterke satsingen på bedre samhandling skal ikke 


fjerne oppmerksomheten fra kvalitets- og utviklingsarbeid som mer isolert er rettet inn mot det enkelte 


tjenestestedets ytelser. 


Utfordring 1: Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt 
nok – fragmenterte tjenester 


Mange pasienter og brukere i helse- og omsorgstjenesten har behov for koordinerte tjenester i den 


forstand at tjenestene leveres fra ulike tjenestesteder og ofte også over en kortere eller lengre 


tidsperiode. Det er i dag få systemer som er rettet inn mot helheten i de tjenester som skal svare på 


pasientenes behov for koordinerte tjenester. Derimot har vi mange systemer som er rettet inn mot de 


ulike deltjenestene, herunder oppdelinger i ulike organisatoriske enheter, separate rettighets-, 


finansierings- og IKT-systemer. I tillegg er det slik at det er ulik forståelse av hva som er målet for 


tjenesten. Store deler av spesialisthelsetjenesten er både i sin organisering og sin funksjon, preget av at 


målet er medisinsk helbredelse. Kommunehelsetjenesten har derimot et langt større fokus på pasientens 


funksjonsnivå og pasientens mestringsevne. For pasienten/brukeren er det en gjensidig avhengighet 


mellom de to målformuleringene. Men forskjellen i målforståelse kan likevel bidra til 


samhandlingsproblemer, fordi det påvirker kommunikasjonen og hvilke problemstillinger som vektlegges. 


Selv om det gjennom de siste årene har vært jobbet med mange tiltak for å bedre helse- og 


omsorgstjenestens samhandling, er fremdeles tilbakemeldingene fra pasienter og brukere at 


samhandlingen ofte er dårlig og at kanskje dette er den største utfordringen som helse- og 


omsorgstjenesten står overfor. Dårlige koordinerte tjenester betyr også dårlig og lite effektiv 


ressursbruk. 


Utfordring 2: Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge 
sykdom 


Helsetjenesten har stort fokus på behandling av sykdommer og senkomplikasjoner, framfor tilbud 


innrettet på å mestre og redusere kronisk sykdomsutvikling. Når man kommer til de praktiske 


prioriteringssituasjonene viser det seg gjerne at forebygging og tidlig innsats blir tapere i kampen mot de 


mer spesialiserte og eksponerte tjenestene. 


Vi har i dag ikke gode nok systemer for analyse og beslutninger om hvordan ressursene bør settes inn i 


de ulike leddene i kjeden fra forebygging, diagnosearbeid, behandling og rehabilitering. 







Utfordring 3: Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer 
som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne 


Dette gir utfordringer som må møtes med dyptgripende og langsiktige tiltak. Det vil kreves både mer 


effektiv drift av helse- og omsorgssektoren i Norge og det politiske miljøet må være beredt til nye og 


mer krevende prioriteringsbeslutninger. 


Den demografiske og epidemiologiske utviklingen i Norge er i likhet med andre Vest- europeiske land, i 


stor endring. Det blir flere eldre og flere med kroniske og sammensatte sykdomstilstander. Kols, 


diabetes, demens, kreft og psykiske lidelser er sykdommer som er i sterk vekst, og utgjør samtidig 


grupper med store og dermed økende samhandlingsbehov. 


Boks 1.1 Samhandling 


Samhandling er uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling seg imellom for å nå 


et felles, omforent mål, samt evnen til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og rasjonell måte. 


Endringene gir store utfordringer i forhold til å bevare og videreutvikle de sentrale velferdsordningene i 


Norge. Det kreves både vilje og mot til å etablere nye strukturer innenfor flere samfunnssektorer. Dette 


er bakgrunnen for at regjeringen nå gjennomfører både en pensjonsreform og en NAV-reform i tillegg til 


samhandlingsreformen. Disse reformene er nødvendig for å sikre at den norske solidaritetspolitikken og 


folketrygden er bærekraftig også for framtidige generasjoner. 


Utviklingen av demografi og sykdomsbilde, med store forskyvninger fra yrkesaktive til ikke-


yrkesaktive/behandlings- og pleietrengende, og derav økte behov for tjenester, gir tilsvarende store 


utfordringer for helse- og omsorgssektoren. Dersom ikke utfordringene møtes med tilstrekkelig vilje og 


evne til å utvikle nye løsninger, vil valget stå mellom to ikke ønskelige alternativer. Enten får vi en 


utvikling som blir en trussel mot samfunnets bæreevne, eller så blir det over tid nødvendig med 


prioriteringsbeslutninger som vil bryte med grunnleggende verdier i den norske velferdsmodellen. 


Hovedgrep 


Regjeringen vil, gjennom samhandlingsreformen, søke å sikre en framtidig helse- og omsorgstjeneste 


som både svarer på pasientens behov for koordinerte tjenester, og som også svarer på de store 


samfunnsøkonomiske utfordringene. Lik tilgang til gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, 


uavhengig av personlig økonomi og bosted, skal fortsatt være den viktigste bærebjelken i den norske 


velferdsmodellen. 


Kjernen i samhandlingsreformen er å søke å svare på alle de tre påpekte utfordringene. Det er 


regjeringens vurdering at det ikke er motsetning mellom disse. Alle tre krever tiltak som understøtter 


helheten i tjenestesystemene. For det første må tiltakene dels være av strukturell karakter, i den 


forstand at det må skje endringer i den strukturelle oppbyggingen av tjenesten som skal møte framtidas 


behov. Men gode strukturer gir i seg selv ikke sikkerhet for at de ønskede tjenestene blir levert. For det 


andre må det derfor også etableres rammebetingelser som gir de enkelte virksomhetene motivasjon til å 


samarbeide og til å levere tjenester i samsvar med målene i helse- og omsorgspolitikken. I 


samhandlingsreformen vurderes en rekke tiltak som kan bidra til å svare på utfordringene. Det primære 


siktemålet med stortingsmeldingen er å legge fram forslag om hvordan hensynet til samhandling bør 


påvirke retningen for videre utvikling av helse- og omsorgssektoren, slik det kommer til uttrykk i 


hovedgrepene som omtales nedenfor. Dette er meldingens viktigste formål. Det har ikke vært 


ambisjonen at det med utgangspunkt i de skisserte hovedgrepene skulle legges fram noen komplett 


detaljert liste over de oppfølgende tiltakene. Så langt det er vurdert å være hensiktsmessig er det lagt 


fram forslag om konkrete tiltak, dels også presentert som alternativer som Regjeringen vurderer. I lys av 







Stortingets behandling vil Regjeringen, innenfor rammen av den hovedstrategi som velges, komme 


tilbake til Stortinget med de endelige forslagene. Regjeringen vurderer følgende fem hovedgrep: 


Hovedgrep 1: Klarere pasientrolle 


Et av utslagene av de oppsplittede systemene innenfor helse- og omsorgstjenesten er at også 


pasientenes medvirkning i stor grad er styrt inn mot de enkelte delene av tjenestene. 


Pasientmedvirkning på de ulike tjenestestedene, slik det for eksempel i de senere årene er utviklet 


gjennom brukerrådene i helseforetakene, vil bli opprettholdt og videreutviklet. Som et supplement til 


dette, og som en viktig del av arbeidet med pasientforløp, vil det sammen med pasientorganisasjonene 


og øvrige berørte aktører arbeides med hvordan pasientene og deres organisasjoner i større grad kan 


trekkes med i arbeidet med struktur- og systemtiltak som er rettet inn mot å utvikle bedre helhetlige 


pasientforløp. Gode helhetlige pasientforløp bør i større grad enn i dag bli en felles referanseramme for 


alle aktører i helse- og omsorgstjenesten. Forløpstenkningen har som formål å bidra til at alle systemer 


og tjenester rettes inn mot hjelp slik at den enkelte selv kan mestre sitt liv eller gjenopprette 


funksjoner/egenmestring i størst mulig grad. Regjeringen vil etablere en lovpålagt plikt til å sørge for at 


pasienter med behov for koordinerte tjenester får en person som kontaktpunkt i tjenestene. Gitt de 


utfordringer som helsetjenesten står overfor, vil det bli en viktigere del av helsepolitikken å legge til rette 


for det ansvar som befolkningen må ta for egen helse. 


Boks 1.2 Forløp 


Forløp er den kronologiske kjeden av hendelser som utgjør pasientens møte med ulike deler av helse- og 


omsorgstjenestene. 


Gode forløp kjennetegnes ved at disse hendelsene er satt sammen på en rasjonell og koordinert måte for 


å møte pasientens ulike behov. 


Hovedgrep 2: Ny framtidig kommunerolle 


Kommunenes rolle i den samlede helse- og omsorgspolitikken vurderes endret slik at de i større grad enn 


i dag kan oppfylle ambisjonene om forebygging og innsats i sykdomsforløpenes tidlige faser. Kommuner 


med større kompetanse for helse- og omsorgstjenesten gis også bedre forutsetninger for å svare på 


kravene fra pasienter med kroniske sykdommer. 


I samhandlingsreformen legges det til grunn at den forventede veksten i behov i en samlet helsetjeneste 


i størst mulig grad må finne sin løsning i kommunene. Kommunene skal sørge for en helhetlig tenkning 


med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging slik at helhetlige 


pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor beste effektive omsorgsnivå (BEON). Et sentralt 


poeng i meldingen er at kommunene kan se helse- og omsorgssektoren i sammenheng med de andre 


samfunnsområdene der de har ansvar og oppgaver. I utviklingsarbeidet må det være oppmerksomhet 


mot spekteret av ulike fagprofesjoner og at man evner å utvikle en samlet tjeneste som gjør bruk av 


faglige egenskaper og fortrinn hos den enkelte gruppe. 


En tilrettelegging av tjenestetilbudet som medfører at sykdomsutviklingen hindres, eller utsettes, er bra 


både for folks helse og for samfunnets økonomi. Behov bør identifiseres og tjenester settes inn så tidlig 


som mulig. Dette vil bidra til å forhindre sykdomsutvikling og øke den enkeltes mestringsevne. Dette er 


også viktig for å redusere omfanget av personer som helt eller delvis mister kontakten med arbeidslivet 


på varig basis som følge av helsemessige problemer, jf. bl.a. målsettingene med NAV-reformen. I denne 


stortingsmeldingen beskrives og drøftes aktuelle oppgaver som kommunene kan gis ansvar for. Dette er 


oppgaver som Regjeringen vurderer å legge til kommunene. Regjeringen vil i sin vurdering legge vekt på 







i hvilken grad de aktuelle oppgavene kan løses mest effektivt på kommunalt nivå. Oppgavebeskrivelsen 


gis på et overordnet nivå i denne meldingen. Hvilke oppgaver, omfanget av disse og tidspunkt for 


iverksettelse vil Regjeringen ta stilling til etter at stortingsmeldingen er behandlet av Stortinget. 


Oppgavene vil måtte løses ut fra lokale forhold hvor nødvendig kompetanse er en av hovednøklene. Det 


legges opp til et forpliktende avtalesystem mellom kommuner/samarbeidende kommuner og helseforetak 


om blant annet oppgavefordeling og samarbeid. I det videre arbeidet vil det også vurderes nærmere 


hvordan myndighetene skal følge opp avtalesystemet. 


Hovedgrep 3: Etablering av økonomiske insentiver 


De økonomiske insentivene skal understøtte den ønskede oppgaveløsning og gi grunnlag for gode 


pasienttilbud og kostnadseffektive løsninger. Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og 


kommunalt økonomisk ansvar for utskrivningsklare pasienter er de viktigste virkemidlene på dette 


området. Kjernen i begrunnelsen er at kommunen også gjennom de økonomiske ordningene kan 


stimuleres til å vurdere om det kan oppnås bedre helseeffekter gjennom annen bruk av ressursene, 


herunder riktigere bruk av sykehusene. 


Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten vil også innebære en endring av 


spesialisthelsetjenestens økonomiske rammebetingelser. Som en del av arbeidet med 


samhandlingsreformen er det foretatt en vurdering av innretningen av finansieringssystemet for 


spesialisthelsetjenesten med sikte på at dette skal understøtte målene i samhandlingsreformen. 


Aktivitetsbasert finansiering bør fremdeles være en viktig del av finansieringen av 


spesialisthelsetjenesten, men særlig med bakgrunn i den vekt som framover skal legges på forbygging 


og tidlig intervensjoner foreslås det at satsen for aktivitetsbasert finansiering i spesialisthelsetjenesten 


reduseres fra 40 til 30 pst. 


Hovedgrep 4: Spesialisthelsetjenesten skal utvikles slik at den i større grad kan 
bruke sin spesialiserte kompetanse 


Helsepolitikk dreier seg i stor grad om trygghet for befolkningen, både i den forstand at gode tjenester er 


tilgjengelige når de trengs, og at tilgjengligheten gir befolkningen en trygghet i forhold til det offentlige 


tjenestetilbudet. At spesialisthelsetjenesten leverer kvalitativt gode tjenester, som tar opp i seg 


teknologi- og metodeutvikling som nasjonalt og internasjonalt skjer innenfor medisin og helsefag, er et 


viktig grunnlag for befolkningens trygghet. I samhandlingsreformen er det en ambisjon å styrke 


spesialisthelsetjenestens forutsetninger for å kunne levere gode spesialiserte helsetjenester til 


befolkningen. Dette kan primært skje på to måter. For det første vil en riktigere oppgavedeling mellom 


kommunene og spesialisthelsetjenesten legge til rette for at spesialisthelsetjenesten i større grad kan 


konsentrere seg om oppgaver der de har sitt fortrinn, de spesialiserte helsetjenestene. For at det andre 


kan et sterkere søkelys på de helhetlige pasientforløpene legge bedre til rette for at pasienter med behov 


for spesialiserte tjenester finner fram til tjenestestedene som har den aktuelle kompetansen. 


Hovedgrep 5: Tilrettelegge for tydeligere prioriteringer 


Problemet med manglende helhet understrekes også ved at heller ikke myndighetene har et tilstrekkelig 


koordinert beslutningssystem for helse- og omsorgstjenestene. Med de utfordringer som følger av 


demografisk og epidemiologisk utvikling, må det tilstrebes at flere av de framtidige 


prioriteringsbeslutningene rettes inn mot helheten i de pasientforløp som svarer på de aktuelle 


behovene. Det må unngås at prioriteringsbeslutningene knyttes til deltjenester av det samlede forløpet, 


med risiko for at disse er dårlig tilpasset hverandre. Etableringen av Nasjonalt råd for kvalitet og 







prioritering i 2007 representerer en viktig utvikling av de helhetlige prioriteringene. Som en oppfølging 


av dette skal Nasjonal helseplan videreutvikles til å bli et mer operativt redskap for prioriteringer 


innenfor den samlede helse- og omsorgstjeneste. 


Andre strategiske tiltak 


Regjeringen ønsker å supplere de fem hovedgrepene med tiltak på flere områder. Tiltak som vurderes er 


knyttet til; utvikling av IKT-systemer, utvikling av en forsknings- og utdanningspolitikk og 


personalpolitikk som understøtter målene i samhandlingsreformen og samarbeid mellom 


helsemyndighetene og andre sektorer. 
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1. Innledning 
Sykehuset Østfold og åtte Indre Østfold kommuner har gått sammen om et prosjekt som skal 
utvikle framtidige samhandlingsformer innen helse, på tvers av kommuner og mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.  


Vesentlige grunnlag for satsingen er regjeringens samhandlingsreform og ny sykehusstruktur 
i Østfold. Samhandlingsreformen beskriver problemstillinger knyttet til demografi og 
sykdomsutvikling som stiller spørsmålstegn ved helsevesenets bærekraft om bare få tiår. 


Løsningene for fremtiden er mer koordinerte tjenester, med et mer presist behandlingsforløp, 
samt en dreining fra kurativ til forebyggende virksomhet. En bærekraftig utvikling er at 
sykehuset blir mer spesialisert og konsentrert i sin tilnærming, og beveger seg fra 
døgnbaserte tjenester til mer dagbehandling. Dette betyr at kommunene må utvikle større 
kompetanse i forkant, i stedet for og i etterkant av innleggelse. Små kommuner vil være 
sårbare i en slik endring og en hovedtanke er derfor at flere kommuner bør gå sammen om å 
utvikle tjenestetilbud. 


Samarbeid mellom kommunene vil gi et større pasientgrunnlag med muligheter for robuste 
enheter med stabilitet/kontinuitet i drift, samt bedre utstyr og fasiliteter. Her vil man utnytte 
felles fagressurser og skape tverrfaglig tilnærming. Samlokalisering vil gi muligheter for å 
utnytte felles personalressurser og overførbar kompetanse. Kompetanseutvikling er sentralt; 
både generalist- og spisskompetanse. Gjennom helsesamarbeid vil man fremstå som 
attraktiv i rekruttering av kvalifisert arbeidskraft. 


Regjeringens budskap om kommunalt ansvar for utskrivningsklare pasienter fra 2012 
understreker betydningen av at kommunene rustes i forhold til kapasitet og kompetanse. 
Intermediærsegmentet, med vekt på pasientens vei ut fra sykehus, er således et hovedfokus 
for prosjektet. Generell kompetanseheving vil skape en faglig trygghet i arbeidet med å 
forebygge unødige sykehusinnleggelser. 


Legenes rolle er viktig og yrkesgruppen anses som en sentral aktør når man skal skape en 
helhet mellom pleie- og omsorgtjenesten og diagnose- og behandlingsleddet i helsevesenet.  


 


2. Bakgrunn 
Sykehuset Østfold (SØ) og kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, 
Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad (IØ) har gått sammen om Samhandlingsprosjektet IØ og 
SØ. Styringsgruppen for prosjektet består av samtlige rådmenn og ordførere i de 8 
kommunene og ledelsen i Sykehuset Østfold, og har således en tung forankring. 


Syv av kommunene har felles legevakt. Kommuneregionen består av kommuner med alt fra 
3500 til 15000 innbyggere, og utgjør en total befolkningsstørrelse på over 50 000. 


Spørsmål om interkommunalt samarbeid og drift rundt en forsterket palliativ enhet i regionen 
ble innledningen til samhandlingsprosjektet. Prosjektet har deretter tatt opp i seg flere 
fagområder. Det arbeides med et perspektiv der man vil unytte kommunenes samlede 
kompetanse og ressurser gjennom interkommunalt samarbeid og oppgavedifferensiering i 
regionen. Dette innebærer også å finne organisasjonsformer som ivaretar politisk styring og 
administrativ ledelse av helsetjenester. 


Det skal også skapes et tettere samarbeid mellom kommuner og sykehuset gjennom 
koordinering, rolleavklaring, nye arbeidsmetoder og overføring av kompetanse. Sykehuset 
Østfold prosjekterer for nytt bygg på Kalnes i 2015, som sammen med opprustet 
bygningsmasse i Moss vil utgjøre kjernen i ny sykehusstruktur i Østfold. Den nye strukturen 
er basert på samhandlingsreformens intensjoner om aktivitet, dimensjonering og 
samhandling. 







Satsingen i prosjektet er proaktiv overfor samhandlingsreformen med en bred og helhetlig 
tilnærming. Samhandlingsreformen, med budskap om fremtidige helseutfordringer og ny 
framtidig kommunerolle, vil innebære interkommunalt samarbeid på flere områder innen 
helsesektoren.  


Gjennom prosjektet vil kommunene i Indre Østfold utvikle bærekraftige tjenestetilbud som, i 
samarbeid med Sykehuset Østfold, gir svar på nåværende og fremtidige helseutfordringer. 


 


3. Forprosjekt 
Samhandlingsprosjektet IØ og SØ fullfører 31.08.10 ett års forstudium og forprosjekt. Det har 
så langt vært finansiert som et OU-prosjekt i SØ. Til videre drift i 2010 har prosjektet fått 
650 000,- gjennom regjeringens tilskuddsordning til lokalmedisinske sentra og annet 
kommunesamarbeid. 


Det har i løpet av prosjektets første faser vært gjennomført en prosess med dialog med 
helsefagpersonell i kommuner, møter med virksomhetsledere, tillitsvalgte, arbeidsgrupper og 
møteplasser på tvers av nivåene, og informasjon i kommunestyrer. 


Innledende studium 2009 ledet til et bredt mandat: 


”Samhandlingsprosjektet Indre Østfold og Sykehuset Østfold skal utvikle aktiviteter og 
organiseringsformer som sørger for at kommunene i samarbeid med sykehuset ivaretar 
nødvendige pasientrelaterte, helsefaglige, politiske og samfunnsøkonomiske behov og 
interesser. 


Nærmere bestemt skal prosjektet arbeide med 
A. Utredning av form(er) for interkommunal organisering, som ivaretar optimal 
tjenesteproduksjon og politisk styring 
B. Rolleavklaring mellom sykehus og kommuner 
C. Spesialenheter med tilhørende ambulerende team 
D. Koordinering og mottak av utskrivningsklare pasienter 
E. Legenes rolle og funksjon i samhandlingen 
F. Systemtiltak, det vil si planarbeid, kvalitetsutvikling og forebyggende/helsefremmende 
arbeid” 


I forprosjektet har det vært foretatt en tilnærming til mandatet langs en horisontal akse, med 
tanke på fagområder for interkommunalt samarbeid, og en vertikal akse, med tanke på tiltak 
som bedrer overføringen av pasienter mellom sykehus og kommuner. Arbeidet med 
legefunksjonen og systemtiltak er påbegynt gjennom involvering av kommunelegene i 
regionen. Arbeidet med å utrede form(er) for interkommunal organisering av helsetjenester 
er en egen del av prosjektet. 


Forprosjektet har ledet til en konkretisering av satsingsområder som skal innfases, 
iverksettes og følges opp i prosjektets hovedfase. Hovedfasen starter 01.09.10 og avsluttes 
31.12.12. Den totale prosjektperioden er planlagt med varighet frem til 31.12.13. 


 


4. Innhold i prosjektet 
Forprosjektet har gitt følgende prioriteringer: 
1. Lokalmedisinsk kompetansesenter (hovedprosjekt) 
2. Forsterkede tiltak for særskilte grupper 
3. Strategisk helsearbeid og forebygging 
 


1.  Lokalmedisinsk kompetansesenter 







Samhandlingsprosjektet skal utvikle et lokalmedisinsk kompetansesenter hvor kompetanse 
blir styrende for innhold og oppgaver. Senteret skal løse høykompetente oppgaver innenfor 
intermediærsegmentet: 


• behandling etter sykehusopphold 
• rehabilitering  
• palliasjon  


og inneholde sengepost, ambulante teamfunksjoner, samt lærings- og mestringsarbeid. 
Senteret kan betegnes som et verksted for å samle og stimulere til utvikling av kompetanse 
innen helse- og omsorg i regionen. 


Det vil også vurderes om et kompetansesenter kan ha en fremtidig funksjon i utredninger av 
visse pasientgrupper/tilstander i forkant av eller i stedet for sykehusopphold. 


En samlet betraktning vil avgjøre om kompetansesenteret vil bestå av ett bygg eller flere 
enheter under felles organisatorisk overbygning. Lokaliseringsspørsmålet vil også ta opp i 
seg samlokalisering med andre tjenester og faggrupper. 


 


2. Forsterkede tiltak for særskilte grupper 


Utvikling av forsterkede plasser/boliggjøring for utvalgte pasientgrupper: 
• Demens 
• Funksjonshemming 
• Psykisk helse og rus. ACT- team (Assertive community treatment, aktivt oppsøkende 


team rus/psykisk helsevern) i regionen skal også utredes 
 


3. Strategisk helsearbeid og forebygging 


Samarbeid om strategisk helsearbeid og forebygging: 
• Skape prioritet for og forutsigbarhet i kommunelegens oppgaver med særlig hensyn 


til kommunal planlegging, styringsdialogen med fastlegene, intern og regional 
samhandling, grenseforskyvninger mellom tjenestenivåene og samarbeid om utvikling 
av nytt østfoldsykehus 


• Systemtiltak, det vil si planarbeid, kvalitetsutvikling og forebyggende/helsefremmende 
arbeid 


 


Hovedprosjektet (pkt. 1) beskrives nærmere i dette dokumentet.  


 


5. Mål 
Prosjektet har som hovedmål å utvikle et lokalmedisinsk kompetansesenter. Befolkningen i 
regionen skal sikres helsetjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON). I dette ligger det 
å gi prioritet til tilbud på rett nivå i tiltakskjeden og en riktigere bruk av sykehus- og 
kommunale helse- og omsorgstjenester. 


Effektmål  


I. Helsetjenestene fremstår som helhetlige og med god kvalitet på rett nivå 
II. Det er skapt en prioritet for og foretatt en styrking av tjenester i pasientens 


nærmiljø, tjenester ytes i større grad lokalt 
III. Det er skjedd en dreining fra bruk av døgnbaserte sykehustjenester til poliklinisk 


virksomhet og dagbehandling 
IV. Kommunene vektlegger i større grad primærforebygging og legger til rette for 


tidlig intervensjon i alle behandlingsledd i samarbeid med sykehuset 
V. Det er utviklet og iverksatt funksjonelle modeller for interkommunal styring av 


helsetjenester innenfor utvalgte fagområder 







VI. Det nye sykehuset i Østfold og helsetilbudet i Indre Østfold-regionen er utviklet og 
bygget på samhandling 


VII. Samhandlingsreformen er implementert i tråd med sentrale føringer 
 
Mulige indikatorer for effekt 
Måling av effekt vil kunne gjøres ved en sammenlikning av data på kalenderårsbasis, før og 
etter iverksetting av tiltak. Måleindikatorer for effekt kan være: 


• Antall liggedøgn ved sykehuset 
• Forbruk av kommunale helsekroner pr. mottaker av helsekroner. 
• Antall avvik 


 
Prosjektmål 
Hovedmål 
Samhandlingsprosjektet IØ og SØ vil utvikle et lokalmedisinsk kompetansesenter. Senteret 
skal løse høykompetente oppgaver innenfor intermediærsegmentet (behandling etter 
sykehusopphold, rehabilitering og palliasjon), og være en kompetansebase med sengepost 
og ambulante teamfunksjoner, samt lærings- og mestringssenter.  
 
Delmål 
Prosjektarbeidet skal beskrive følgende momenter i arbeidet med å utvikle et lokalmedisinsk 
senter: 


A. Innhold 
1. Pasientgruppe 
2. Pasientforløp  
3. Ansvars- og oppgavefordeling 


4. Dimensjonering 
B. Drift 
5. Bemanning 
6. Samlokalisering 


7. Ambulante funksjoner 
C. Lokalisering 


8. Lokalisering 
D. Eierskap 
9. Inntak 
10. Organiseringsform 
11. Finansiering 


 


6. Koordinering og fremdrift 
Lokalmedisinsk kompetansesenter 


I arbeidet med å utvikle et lokalmedisinsk kompetansesenter (lmks) er det mange momenter 
som må avklares. Det må gjøres vurderinger ift innhold, drift, lokalisering og eierskap. Det vil 
være av vesentlig betydning å skape en funksjonsfordeling mellom sykehuset, 
kompetansesenteret, sykehjem og hjemmetjeneste. 


Det nedsettes først arbeidsgrupper for hvert av de tre pasientområdene: Etterbehandling, 
rehabilitering og palliasjon. Deres første oppgave vil være å se på det faglige innholdet: 


• Definere aktuell målgruppe innenfor fagområdet. 
• Kartlegge og beskrive dagens tilbud av helsetjenester i prosjektkommunene knyttet til 


sykehjem og hjemmetjenester. 
• Kartlegge og beskrive hvilke pasienter som i dag befinner seg i 


spesialisthelsetjenesten som kan overføres kommunehelsetjenesten. 







• Utarbeide pasientforløp for aktuelle pasientgrupper som grunnlag for synliggjøre 
viktige grensesnitt og mulig funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten. 


• Utarbeide forslag til tjenestenivåer for pasientgruppen i 
kommunehelsetjenesten/LMKS/SØ. 


• Utarbeide forslag til dimensjonering av hver enhet. 
 


I tilknytning til drift må arbeidsgruppene vurdere bemanning, ambulante funksjoner, 
samlokalisering og nettverk.  


Arbeidet med lokalisering og eierskap må gjøres i tett diskusjon med driftsmessige 
overveielser. Arbeidsgrupper vil nedsettes i januar/februar 2011. Eierskapsarbeidet vil bygge 
på dokument om interkommunale organiseringsformer som fremlagt 25.08.10.  


Driftsforberedelser, som vil handle om utvikling av rutiner, systemer for kommunikasjon og 
IKT, nettverksbygging, ansettelser og tilpasning av lokaler, vil skje i løpet av høsten 2011. 


Påtenkt oppstart for lokalmedisinsk kompetansesenter er tidligst 01.01.12. 


 


Relaterte prosjekter  


På samhandlingsarenaen finnes det flere relaterte prosjekter i Østfold.  


Særlig interessant er SØ-prosjektet ”Etablering av ambulerende tjenester for kommunene i 
nordfylket”. Det skal ledes av medisinsk avdeling ved Moss og har oppstart 01.09.10.  


Prosjektet bygger opp under Samhandlingsprosjektets intensjoner om kompetanseheving i 
regionen og de to prosjektene vil derfor kobles sammen.  


De første ambulante tjenester fra SØ skal igangsettes fra januar 2011. 


 


Sentrale føringer 


Fremdriften for Samhandlingsprosjektet vil ta hensyn til regjeringens arbeid med 
samhandlingsreformen, med et særlig blikk for det varslede kommunale ansvar for 
utskrivingsklare pasienter fra 2012. 


1. oktober 2010 kommer Folkehelselov, Helse- og omsorgslov og Nasjonal helse- og 
omsorgsplan på høring, med tre måneders høringsfrist. Plan (som kommer i form av 
stortingsmelding) og lovverk vil bli lagt frem for Stortinget før påske. 


Modell for utskrivingsklare pasienter vil etter all sannsynlighet bli omtalt i helse- og 
omsorgsplanen, og ventes å komme i form av en forskrift i kjølvannet av en lovhjemmel. 


Lover og stortingsmelding skal etter planen behandles i Stortinget før sommeren 2011. 


Kommuneøkonomiproposisjonen, som må forventes å speile det foregående reformarbeidet, 
kommer i mai og vil behandles i juni. 


Samhandlingsprosjektet vil legge opp til drøftinger og beslutningspunkter, herunder 
kommunestyrevedtak, som gir anledning til å ta opp i seg bebudede eller vedtatte endringer. 
 
 


7. Organisering 
 
Styringsgruppe:  Alle rådmenn og ordførere i deltakerkommunene. Administrerende 


direktør, kommunikasjonsdirektør og direktør for medisinsk divisjon 
direktør for medisinsk divisjon og divisjonsdirektør psykisk helsevern 
fra Sykehuset Østfold.  







Styringsgruppen møtes i henhold til milepæler i prosjektet. Både 
helseforetaket og kommunene skal være representert i styrings- og 
prosjektstrukturen. 


 
Arbeidsutvalg: Ordfører og rådmann i vertskommunen, en representant fra 


kommunegruppen og en fra sykehusledelsen i styringsgruppen som 
møter prosjektleder. Utvalget skal sikre informasjonsflyt og raske 
avklaringer for prosjektleder, samt forbereder saker til 
styringsgruppemøtene. 


 
Prosjektleder: Åsmund Kobbevik 
   Prosjektleder rapporterer til prosjekteier/styringsgruppe. 


Ledere for arbeidsgrupper samt delprosjektledere rapporterer til 
prosjektleder. 


 
Prosjektgruppe: Spesialkonsulent Trond Birkestrand, SØ 
   Virksomhetsleder Jan Erik Eide, Eidsberg 


Kommunelege Alf Johnsen, Askim 
Rådgiver Bente Løkken Kjøge, SØ 
Personal- og økonomisjef, Kjell Liborg, Skiptvet 
Prosjektkoordinator Rune Pedersen 
Rådgiver Tove Skadsheim, Askim 


 
Prosjektgruppen er ansvarlig for å utarbeide og følge opp 
prosjektplanen. Prosjektgruppa foreslår sammensetning av 
arbeidsgrupper for øvrige oppgaver under prosjektet. 
I utredningsarbeidet vil prosjektgruppen ta ansvar for beskrivelser 
knyttet til etterbehandling. 


 
Arbeidsgruppe 1: Palliasjon 


Virksomhetsleder Jan Erik Eide, Eidsberg 
Virksomhetsleder Reidun Heksem, Askim (leder) 
Spl SLB Elisabeth Holm, SØ 
Tillitsvalgtrepresentant Håkon Johansen 
Brukerrepresentant Kåre Johansen 
Kommunelege Barbro Kvaal, Trøgstad 
Spl 1. Palliativ enhet Kathrine Lilleløkken, Askim 
Spl. hjemmespl Birgitte Lintho, Marker 
Lege SLB Bjørn-Tore Martinussen, SØ 
Prosjektkoordinator Rune Pedersen (sekretær) 
Spl. Palliativ Moss Anders Raab, SØ 
 


  
Arbeidsgruppe 2: Rehabilitering 


Ergoterapeut Inger Fraas, Eidsberg 
Seksjonsjef nevrologi Anne S. Johannesen, SØ 
Prosjektleder Åsmund Kobbevik (sekretær) 
Tillitsvalgtrepresentant Gro Lund 
Avd. leder hjemmespl Ellen Lystvet, Skiptvet 
Saksbehandler Audny Myrmel, Hobøl 
Sjefsfysioterapeut Stein Arne Rimehaug, SØ 
Brukerrepresentant Laila Smestad 
Virksomhetsleder Runar Stemme, Spydeberg (leder)  
 


 







Arbeidsgruppe 3: Lokalisering 
   Nedsettes i januar/februar 2011 
 
Arbeidsgruppe 4: Eierskap 
   Nedsettes i januar/februar 2011 
 
Referansegruppe: Miljørettet helsevern 


Samfunnsmedisinsk forum 
Legevakten 
DPS 
Lokalt samhandlingsutvalg IØ 
Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold 
Tillitsvalgte (2 repr. fra hver eierorganisasjon) 


 
Ekstern bistand: Innleid hjelp eller innkjøpte tjenester for kortere eller lengre tid innenfor 


prosjektets eget budsjett etter avtale med oppdragsgiver. 
 


8. Økonomi 
Budsjett 01.09.10 – 31.12.10 
 
Inntekter   
Tilskudd Helsedirektoratet 650 000 
Rest SØ pr. 12.08.10 Midler til hospitering og 


studiebesøk 
 


 
Utgifter   
Lønnsutgifter inkl. 
omkostninger 


Prosjektleder 100%. 
Delpl./medarb. på deltid. 


370 000 


Reiseutgifter, 
arrangement, møter, 
konferanser m.m. 
 


 80 000 


Konsulenttjenester  150 000 
Investeringer/inventar/utstyr  50 000 
   
 Totalt 650 000 
 
 
Egeninnsats   
Trykking, publikasjoner, 
kunngjøringer, utsendelse og 
distribusjonskonstnader 


 25 000 


Investeringer/inventar/utstyr  25 000 
Forbruksmateriell, 
kontortjenester og 
driftsutgifter m.m. 


 100 000 


Tidsbruk: Møtedeltakelse og 
kommunikasjon 


 350 000 


   
 Totalt 500 000 
 







Helårsbudsjett ble levert Helsedirektoratet som vedlegg til søknad, med tanke på 
prolongering. 
 
Anslagsvis årlig budsjett 
 
Budsjett Sum 


Lønnsutgifter med omkostninger, hel- og delprosjektledere 1 100 000 


Reiseutgifter, arrangement, møter, konferanser m.m.  200 000 


Konsulenttjenester 250 000 


Trykking, publikasjoner, kunngjøringer, utsendelse og 
distribusjonskostnader 


75 000 


Investeringer/inventar/utstyr 75 000 


Forbruksmateriell, kontortjenester og driftsutgifter m.m. 300 000 


Andre utgifter (tidsbruk; møtedeltakelse og kommunikasjon) 1 000 000 


Sum 3 000 000 


 
Prosentvis egenandel var ikke fastsatt i søknadskriteriene. 
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Forord 
 
Kommunene  langs  Haldenkanalen  går  sammen  for  styrket  steds‐  og  næringsutvikling 
nyttet  til  Haldenkanalen.  Det  foregår  allerede  en  rekke  innsatser  på  noen  av  disse k
områdene, effekten kan imidlertid forbedres gjennom sterkere koordinering. 
 
Vi  tar  utgangspunkt  i  at  Haldenkanalen  med  tilknyttede  områder  har  en  rekke 
konkurransefortrinn.  De  mest  fremtredende  konkurransefortrinn  for  næringslivet  og 
kommunene  langs  Haldenvassdraget  er  enkel  tilgang  til  uberørt  natur  og  nærhet  til 
efolkningskonsentrasjoner,  samt  nærhet  til  en  sterk  konsentrasjoner  av  bedrifter  og b
organisasjoner. 
 
Dette charteret som gjelder for perioden fra 2012 – 2016, med mulighet til  forlengelse 
2017  –  2021,  inneholder  mål  og  strategier  for  fire  innsatsområder;  (1) 
Merkevarebygging  av  Haldenkanalen,  (2)  Stedsutvikling,  (3)  Utvikling  av 
pplevelsesnæringene og (4) Landbruk.  Alle tre områdene krever langsiktig jobbing og o
det er derfor nødvendig med et charter som kan strekke seg over en ti års periode. 
 
Haldenkanalen  og  tilgrensende  områder  har  et  stor  utviklingspotensial.  Gjennom  å 
etablere en sterk felles merkevare for opplevelser og produkter som selges med kanalen 
som bakteppe, vil dette sammen med en langsiktig satsing på stedsutvikling og utvikling 
v  opplevelsesnæringene,  etablere  Haldenkanalen  som  en  av  de  mest  lønnsomme  og 
riveligste regioner i Norge! 
a
t
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Sammendrag  
 
Haldenkanalen Regionalpark er en utviklingsregion som gjennom merkevarebygging og 
næringsutvikling  innen  opplevelsesnæringene  basert  på  naturverdier,  samt 
stedsutvikling  ,  skal  gi  økt  verdiskaping  og  bolyst  i  lokalsamfunnene  langs  kanalen.  
Mulighetene  for  næringsutvikling  langs Haldenkanalen  knyttes  til  naturen  og primært 
foredling  av  tjenester  og  opplevelser  basert  på  naturgitte  fordeler.  I  denne 
sammenhengen  er  kanalen,  vann,  uberørt  natur  som  ramme  for  ro  og  stillhet,  samt 
naturen  som  arena  for  aktiviteter  og  utvikling  av  kulturelle  opplevelser  sentrale 
lementer. Opplevelsesnæringene men reiseliv og kulturopplevelse er identifiserte som e
de fremste mulighetene for næringsutvikling langs Haldenkanalen. 
 
Også  for  stedsutviklingen  langs  Haldenkanalen  vil  en  utvikling  av  tilbudene  innenfor 
reiseliv og kultur være viktige da disse også vil kunne tilbys innbyggerne langs kanalen. 
Ved  siden  av  tilgjengelige  arbeidsplasser  er  ofte  et  godt  kulturtilbud,  gode 
fritidsmuligheter  og  egenart  vesentlige  forutsetninger  for  å  skape  tilflytning  til 
distriktskommuner.  Utfordringene  er  i  første  rekke  at  selve  kanalen  har  behov  for  en 
kostnadskrevende  oppgradering.  Dernest  å  synliggjøre  mulighetene  for 
næringsutvikling  slik  at  private  initiativ  kan motiveres  og  hjelpes  til  å  realisere  disse, 
samt  kompetanseutvikling  og  merkevarebygging  av  Haldenkanalen.  Å  styrke 
aldenkanalen sitt og stedene langs kanalen sitt omdømme i prioriterte målgrupper vil H


være en vesentlig utfordring. 
 
Haldenkanalen Regionalpark er en utviklingsregion som gjennom næringsutvikling 
innen opplevelsesnæringene og basert på naturverdier, samt stedsutvikling , skal gi økt 
erdiskaping og bolyst i lokalsamfunnene langs kanalen. Visjonen for Regionalpark 
aldenkanalen er  


v
H
 
”Langs Haldenkanalen er det et lønnsomt næringsliv og et rikt kulturliv, basert på 


spisset kompetanse og småsteder hvor folk ikke bare bor, men lever!” naturen, 
 
Mål een  er å: 


 av 1. Bidra til å skape samarbeidsplattformer mellom alle interessenter i utvikling 
opplevelsesnæringene og stedsutvikling langs Haldenkanalen 


 2. Bidra til lokal medvirkning i forhold til ivaretakelsen og videreutviklingen av 
natur og kulturverdier som grunnlag for opplevelsesproduksjon 


 kling av særpregede natur‐ og kulturverdier, 
rsielle tilbud med basis i disse 


3. Bidra til ivaretakelse og videreutvi
samt sørge for utvikling av komme
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4. Bidra til bærekraftig verdiskaping 
 
Hovedstrategiene er at Regionalpark Haldenkanalen  utvikler en sterkt felles identitet og 
merkevare  samt  at  Regionalpark  Haldenkanalen  forankrer  utviklingsarbeidet  i  lokal 
forvaltning og i det lokale næringslivet. Videre at Regionalpark Haldenkanalen utvikler 
et  rikt  reiseliv  og  kulturtilbud  samt  tilslutt  at  Regionalpark  Haldenkanalen  oppnår 
resultater  gjennom  samarbeid  på  tvers  av  kommune‐  og  fylkesgrenser,  og  mellom 
næringer og sektorer. Regionalpark Haldenkanalen er en satsing over 5+5 år forankret i 
et charter (en avtale) mellom kommunene og andre. Årlige kostnader er ca 5 mnok som 
finansieres  i  et  spleiselag  mellom  kommunene,  fylkeskommuner,  departement  og 
Innovasjon Norge. 







Rammer for Charteret 


ølgende prinsipper er lagt til grunn for utvikling av charteret: 
 
F
 
 


1.  charteret er det generelt beskrevet utfordringer, mål og strategier for I
berørte kommuner langs Haldenkanalen perioden 2012‐22  
 


2. Lokal forvaltning skal bygge på et bevisst forhold til å ta vare på og utvikle 
natur‐ og kulturverdiene langs Haldenkanalen   


3. Økt verdiskaping ved langsiktig merkevarebygging/omdømmebygging 
 


knyttet til natur‐ og kulturverdier er hoved fundamentet 


4. Forutsigbarhet knyttet til et 5+5‐årig charter med iverksettingsavtaler er et 
 


avgjørende fundament for Regionalpark Haldenkanalen 


5. ”Bottom up” prinsippet gjelder for alle aktiviteter og initiativ i dette charteret. 
Med dette forstår vi at initiativ og forankring for alle tiltak skal være lokalt 


 


drevet 


6. Det er lagt særlig vekt på å prioritere de oppgaver som krever samordning, og 
 


 


som det er mest kostnadseffektivt å løse i fellesskap langs Haldenkanalen  


7. Parkens rolle og de ulike aktørers rolle i gjennomføringen skal beskrives i 
 


iverksettings‐ og partnerskapsavtalene 


8. På grunn av 10‐årsperpektivet vil graden av konkretisering av mål og 
 


strategier variere 


9. Charteret skal evalueres etter de første 5 år, men 10‐årsperspektivet skal 
 


alltid legges til grunn 


10. Årlige og flerårige handlingsplaner skal konkretisere gjennomføring av 
charteret. 
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1. Bakgrunn og mandat 


1.1 Bakgrunn 
Haldenkanalen er Norges eldste kanal og har en unik historie. Kanalen strekker seg over 
fire kommuner, tre i Østfold og en i Akershus, og det er i senere tid investert millioner av 
kroner både av private og offentlige aktører i utvikling av kanalen. DS Turisten er tilbake 
i  Haldenkanalen  og  er  i  seg  selv  en  del  av  kanalens  historie.  Ved  Ørje  sluser  ligger 
Kanalmuseum,  Østfoldmuseet,  som  er  et  natur‐  og  kulturhistorisk  museum.  
Haldenkanalen var en livsnerve for kommunene i denne delen av Østfold og Akershus. I 
dag er Haldenkanalen en helt spesiell naturopplevelse med store utviklingsmuligheter. 
Haldenkanalen finner vi i kommunene Halden, Aremark, Marker og Aurskog‐Høland. De 
fire  kommunene  utgjør  et  sammenhengende  naturområde  som  ligger  nær  store 
befolkningskonsentrasjoner.  Blant  kommunene  er  det  dokumentert  interesse  for  å 
arbeide  felles med  steds‐  og  næringsutvikling  og  en  har  valgt  å  benytte  Regionalpark 
organisering som modell for samordnet steds‐ og næringsutvikling. Rømskog kommune 
som  ligger  øverst  i  Dalslandskanal,  hører  naturlig  med  i  dette  samarbeidet  Etter  et 
initiativ  fra  fylkespolitiker  Helge  Kolstad  2.  oktober  2009  om  å  få  belyst  viljen  til  en 
samlet satsing på nærings‐ og stedsutvikling langs Haldenkanalen, ble det nedsatt en 
arbeidsgruppe  med  representanter  for  de  fem  berørte  kommunene  og  Østfold 
fylkeskommune for å se på hvilken måte dette kunne gjøres. Arbeidsgruppen har knyttet 
til  seg  en  prosessleder,  Børre  Berglund  (BBR)  i  arbeidet.    Gruppen  inviterte 
beslutningsorganene  i de  fem kommunene, samt representanter  for  fylkeskommunene 
Akershus og Østfold, Fylkesmannen i Østfold, Innovasjon Norge, destinasjonsselskapene, 
Haldenvassdragets  kanalselskap  og  Utmarksavdelingen  til  et  prosessmøte  på 
Bjørkelangen 3. februar 2010, for å kartlegge en tilslutning til videre arbeid med saken, 
og  få  innspill  til  veivalg.  På møtet  ble  også  den  planlagte  regionalparksatsingen  langs 
Telemarkskanalen presentert. Konklusjonen fra dette møtet var entydig at dette skulle 
det arbeides videre med, og arbeidsgruppen skulle vurdere veivalgene regionalpark og 
reisemålsutvikling som basis for det videre arbeidet. Gruppen har 25.03.2010 hatt møte 
med Innovasjon Norge v/Toini Ness (presentasjon reisemålsutviklingskonsept) og med 
Valdres  natur‐  og  kulturpark  v/Kjell  Arne  Berntsen    (presentasjon 
regionalparkkonseptet),  for  å  få  bedre  grunnlag  for  å  gi  anbefaling  til  en  gruppe 
bestående  av  ordførerne  i  de  fem  kommunene  og  fylkespolitiker  Helge  Kolstad. 
Arbeidsgruppen har drøftet innspillene og vurdert hva som vil bli det beste veivalget for 
Haldenkanalen  i  senere  møter,  og  har  anbefalt  å  gå  for  et  regionalparkkonsept. 
Styringsgruppen  har  gitt  sin  fulle  tilslutning  til  anbefalingen  fra  prosjektgruppen. 
Arbeidsgruppen får i prosjektsammenheng status som prosjektgruppe etter møtet med 
politikerne  26.05.10,  mens  politikerne  utgjør  prosjektets  styringsgruppe.  Det  er  nå 
utarbeidet  et  Charter  2012‐2022  som  en  tiårig  plan  for  lokalsamfunnsutvikling  langs 
Haldenkanalen.  Regionalpark  Haldenkanalen  skal  legge  til  rette  for  en  langsiktig  og 
målrettet  merkevarebygging,  nærings‐  og  stedsutvikling  for  kommuner,  steder  og 
bygder som naturlig er tilknyttet Haldenkanalen. Når charteret er endelig beskrevet vil 
siste  del  av  oppgaven  være  forankring  i  næringsliv,  kommuner,  fylkeskommuner  og 
departement. 
1.2 Mandat 
rosjektgruppa  skal utvikle utkast  til  en  langsiktig plan  for  steds‐ og næringsutvikling 
angs Haldenkanalen basert på Regionalparkkonseptet. 
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2. Status Haldenkanalen 


2.1 Avgrensning  
Avgrensningen  for  innsatsen  i  Regionalpark  Haldenkanalen  er  Halden  kommune, 
Aremark  kommune,  Marker  kommune,  Rømskog  kommune  og  Aurskog‐Høland 
kommune med fokus på steds‐ og næringsutvikling knyttet til Haldenkanalen. Et viktig 
virkemiddel  i  denne  sammenheng  er  utvikling  og  implementering  av  merkevaren 
Haldenkanalen. 
2.2 Status nærings og stedsutvikling  
ør vi beskriver en status på nærings –og stedsutvikling langs Haldenkanalen, la oss gi 
trykkene en def n  
F
u i isjon og et innhold. 
 
Næringsutvikling  basert  på  lokal  natur  og  kultur  kan  representere  viktige  konkur‐ 
ransefortrinn  for  lokalsamfunn  og  næringsliv.  I  et  slikt  perspektiv  gjelder  det  å 
identifisere,  reindyrke  og  aktivt  gjøre  bruk  av  det  stedsspesifikke,  og  legge  dette  til 
grunn  for  både  produkt‐  og  identitetsutvikling.  Kunnskapen  og  ressursene  (råvarene) 
kan for eksempel finnes innenfor mat, kunst, litteratur, landskap, natur, kulturminne og 
‐miljø.  Med  et  slikt  utgangspunkt  er  regional  utvikling  i  stor  grad  et  spørsmål  om 
ttraksjonskraft. Dette  stiller  krav  til  kvalitet  og  ekthet.  I  opplevelsessamfunnet  stilles 
et kra
a
d
 


v til de gode opplevelsene (etter Kamfjord): 


• Det  som  tilbys  må  på  en  eller  annen  måte  være  unikt.  Enten  ved  at  det  er 
karakteristisk for stedet, kan fortelles som en spesiell historie eller inne‐ holder 
ndre  overraskende  elementer.  Dette  er  også  en  vesentlig  del  av a
merkevarebyggingen. 
 


• Det  som  tilbys  må  være  godt  og  spennende  tilrettelagt  i  forhold  til  de  be‐ 
økendes  forutsetninger  i  form  av  kunnskap,  tid,  reisemåte  og  betalings‐  vilje. 


ningene.
s
Dette dreier seg om å skape de opplevelsene som kan overstige forvent  
 


• Opplevelsen  blir  levert  med  kvalitet  og  kompetanse.  Kvalitet  vil  ofte  være 
synonymt med  ekthet,  og  kompetanse  være  ofte  synonymt med  nærhet.  Dette 
dreier seg om det personlige inntrykket, det som huskes og formidles til andre. 


 
Stedsutvikling handler om å skape bedre steder å bo, arbeide og leve. Etter hvert er det 
en økende bevissthet om verdien av å bygge på stedets egen identitet og historie, og ta i 
bruk  den  lokale  natur‐  og  kulturarven  som  ressurs  i  utviklingen  av  stedene.  Et  godt 
kultur‐  og  fritidstilbud  og  gode  møteplasser  for  innbyggerne  er  viktig  grunnlag  for 
engasjement for framtidig utvikling av stedet. Utforming av inkluderende samfunn med 
ull  likestilling,  deltakelse  for  alle  (universell  utforming)  og  bærekraftig  utvikling  skal f
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ligge til grunn i all stedsutvikling i dag. 
 
Mobiliteten øker; vi  trenger  ikke lenger bo og arbeide  i samme kommune eller samme 
region.  Bolyst  blir  derfor  en  stadig  viktigere  flyttefaktor;  en  økende  andel  nordmenn 
legger  vekt  på  nærhet  til  natur  og  kultur,  trygge  oppvekstsvilkår  for  barn,  samt  det  å 
være del av små oversiktlige  lokalsamfunn når de skal velge bosted. Slike preferanser, 
og muligheten for å ta hensyn til dem, henger sammen med utdanningsnivå. Den sosiale 
verdiskapingen  og  utviklingen  av  attraktive  bosteder  er  en  forutsetning  for  annen 







v
b
 


erdiskaping. Mange  regioner  har  problemer med  å  skaffe  kvalifisert  arbeidskraft,  da 
lir tiltak for å gjøre regionen attraktiv som boplass ekstra viktig. 


2.3 Muligheter og utfordringer 
Mulighetene  for  næringsutvikling  langs Haldenkanalen  knyttes  til  naturen  og primært 
foredling  av  tjenester  og  opplevelser  basert  på  naturgitte  fordeler.  I  denne 
sammenhengen  er  kanalen,  vann,  uberørt  natur  som  ramme  for  ro  og  stillhet,  samt 
naturen  som  arena  for  aktiviteter  og  utvikling  av  kulturelle  opplevelser  sentrale 
lementer. Opplevelsesnæringene men reiseliv og kulturopplevelse er identifiserte som e
de fremste mulighetene for næringsutvikling langs Haldenkanalen. 
 
Også  for  stedsutviklingen  langs  Haldenkanalen  vil  en  utvikling  av  tilbudene  innenfor 
reiseliv og kultur være viktige da disse også vil kunne tilbys innbyggerne langs kanalen. 
Ved  siden  av  tilgjengelige  arbeidsplasser  er  ofte  et  godt  kulturtilbud,  gode 
ritidsmuligheter  og  egenart  vesentlige  forutsetninger  for  å  skape  tilflytning  til f
distriktskommuner. 
 
Utfordringene  er  i  første  rekke  at  selve  kanalen  har  behov  for  en  kostnadskrevende 
oppgradering.  Dernest  å  synliggjøre  mulighetene  for  næringsutvikling  slik  at  private 
initiativ  kan  motiveres  og  hjelpes  til  å  realisere  disse,  samt  kompetanseutvikling  og 
erkevarebygging  av  Haldenkanalen.  Å  styrke  Haldenkanalen  sitt  og  stedene  langs 
analen sitt omdømme i prioriterte målgrupper vil være en vesentlig utfordring. 
m
k
 
2.4 Pågående innsatser 


2.4.1 Grensekommunene 
Den  regionale  utviklingsavtalen  med  fylkeskommunen  har  gitt  nye  økonomiske 
muligheter  og  dermed  økte  satsinger  på  utvalgte  områder.  Egen  styringsgruppe  og 
overordnet  mål  –  øke  konkurransekraften,  samt  å  skape  en  attraktiv  region.  Fire 
fokusområder:  infrastruktur,  næringsutvikling,  levende  bygder  og  internasjonalt 
samarbeid.  Fk  bidrar med  1,5 mill,  Aremark  og Marker  0,3 mill,  Rømskog  0,15 mill.  I 
tillegg midler  fra  IN,  FM,  interreg mv.  Transinform.  Barnas  Grenseland  er  den  største 
reiselivssatsingen.  
2.4.2 Halden 
Største satsingen  i Halden de siste 10 år er Fredriksten Festning. Avledede produkt er 
Allsang på Grensen, som har gått i 3 år. Samarbeider i år med ”Turisten” i sammenheng 
med  Allsang  på  Grensen.  Gode  produkter  i  regionen  styrker  hver  enkelt  aktør  ‐ 
ommune.  Trenger  noen  fyrtårn  og  vil  satse  på  utstrakt  samarbeid.  Dagsturisme  er 
tørste utfordring. Overnattingsturisme må sees i sammenheng med Dalsland.  
k
s
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2.4.3 Haldenvassdragets kanalselskap  
Investert  20  mill  kr.  2007  –  2009,  hvorav  14,6  mil  kr.  finansiert  ved  årsskiftet 
2009/2010. Legger opp til en årlig opprusting på mellom 4 og 5 mill kr. 2010 – 2012. 
Ørje sluser 150 år – 10 m løftehøyde, påkostet 5 mill kr. Strømsfoss sluse, kostet på 1,5 
mil.kr.    Arrangement:  Haldenkanal‐padlingen  –  årvisst,  arrangeres  av  Halden 
padleklubb. Ørje hadde slusespill om Engebret Soot i 2009. Brekke sluser påkostet 13,4 
mill  kr.  i  2009.  27  m  løftehøyde,  bygget  i  1924.  DS  Turisten  er  påkostet  45  mill  kr. 







Operative dampbåter 3  stk.  inkl.  ”Turisten”. Skullerud har mest aktive  fritidsbåttilbud. 
Spørsmål om eierskap og vedlikehold av anlegget på Skullerud. 2 lenser, Strømsfoss og 
Skierfoss,  er  restaurert  bl.a.  med  støtte  fra  UNI.  Kanaltjenesten  i  Haldenkanalen  har 
nsvaret for renovasjon, toaletter mv i Haldenkanalen og Store Le. Gjester i kanalen er 
assasjerbåter, fritidsbåter, kanoer/kajakker, samt de som ser på skuespillet.  
a
p
 
2.4.4 Utmarksavdelingen 
Samarbeid  Østfold  Bondelag,  Havass  Skog  og  Viken  Skog.  Fiskelandprosjektet  – 
fisketurisme i innlandet, vår region er ledende i Norge. Produktet er opplevelsen – ikke 
selve  fisken.  Fisketurismen  inneholder  fisket,  husvære/hytte,  båt.  Utmarksavdelingen 
har  laget  beskrivelse  av  konseptet  med  kvalitetskrav.  Tilleggstjenester  er  guiding. 
Fortrinn: godt fiske, ro – stillhet – natur. Resultat: 10 guider utdannet, 230 vertskap har 
deltatt aktivt, foreløpig 12 produkt godkjent, nettverk etablert for interesserte vertskap 
(55  i  tallet).  Infrastruktur  må  forbedres  og  produkter  må  utvikles.  I  2009  hadde 
prosjektet  10  000  gjestedøgn,  34  aktive  vertskap  i  2010.  Minst  100  gode  fiskesjøer  i 
Østfold  og  Akershus  som  kan  tilby  tilsvarende  produkter,  må  se  på  fiske  etter  andre 
iskeslag  enn  gjedde,  og  på  andre  naturopplevelser.  På  tjenesteytingsområdet  er  det f
guiding til både nær‐ og fjernmarked, mat kan utvikles videre.   
 
”Naturbaserte aktiviteter i Akershus og Østfold”: Vandring, sykling og fuglekikking samt 
andre  aktiviteter.  Ro,  stillhet  og  natur  som  ramme.  Testing  pågår  i  2010. 
tmarksavdelingen eier prosjektet. Fylkeskommunene eier prosjektet ”Naturarven”. Det 
r gjennomført et forprosjekt, men hovedprosjektet fikk ikke støtte i MD.   
U
e
 
2.4.5 AurskogHøland  
Godt grunnlag  for grønt  reiseliv.  Jakt,  fiske,  åpne gårder med mer. Har  ikke en hoved‐ 
severdighet  i dag, men mange små. Skullerud Brygge – mangler  i  dag båt  (Ørjeslusene 
stengt).  Tertitten.  A‐H  bygdetun,  Aur  prestegård  med  utstillinger  og    arrangementer. 
Dingsrud  fort.  Nordre Mangen  gård  for  konferanser  og  events.  Gjeddefiske  i  Hemnes‐
sjøen  (fiskelandprosjektet).  Flotte  områder  for  kano,  jaktopplevelser,  hesteturisme, 
gårdsmotell  og  golftilbud.  Kommunen  vil  stimulere  private  aktører  til  å  starte  egne 
virksomheter  innen  opplevelsesnæringen.  Tilrettelegge  for  dagsturister.  Få  flere 
vernattingssteder i kommunen. Vil utnytte nærheten til Gardermoen som ligger 45 min 
nna. Se 
o
u www.ahreiseliv.no  
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2.4.6 Vannområde Haldenvassdraget 
Vannområde  Haldenvassdraget  organiserer  vannforvaltningsarbeidet  i  vassdrag, 
grunnvann  og  kystvann  som  drenerer  til  Iddefjorden.  De  fire  kommunene  Aurskog‐
Høland,  Marker,  Aremark  og  Halden  deltar  sammen  med  andre  myndigheter  og 
interessegrupper.  Arbeidet  er  en  del  av  EU’s  vanndirektiv,  med  målsetting  gi  alle 
vannforekomster  tilfredsstillende  biologisk  kvalitet  innen  2015.  Utvalget  ledes  av 
ordfører  Jan A. Mærli  i Aurskog‐Høland kommune. Aurskog‐Høland  kommune er også 
sekretariat,  og  det  daglige  arbeidet  utføres  av  prosjektleder  Finn  Grimsrud. 
Haldenvassdraget er et av de store elve‐ og innsjøsystemer i Østfold med en total lengde 
på 149 km og et samlet nedbørsfelt på 1588 km2. Kildene er ved Dragsjøhanken (268 
moh.)  sør  for  Årnes  i  Nes  kommune  i  Akershus;  utløpet  er  i  Iddefjorden  ved Halden. 
Vassdraget  grenser  mot  Sverige  i  øst  og  er  et  typisk  lavlandsvassdrag.  Skog‐  og 



http://www.ahreiseliv.no/





åslandskap  sammen  med  utstrakte  jordbruksområder  på  tidligere  gammel  havbunn 
(leire)  preger  nedbørfeltet.  Vassdraget  karakteriseres  ved  store,  forholdsvis  grunne 
nnsjøer (Bjørkelangen, Øgderen, Rødnessjøen, Øymarksjøen, Aremarksjøen, Asperen og 
emsjøen) med korte elvestrekninger mellom.  
i
F
 
2.4.7 Opplev Grenseland AS 
Opplev  Grenseland  as  er  et  selskap  etablert  som  en  direkte  konsekvens  av  arbeidet  i 
Interregprosjektene Opplev  Grenseland  og  Barnas  Grenseland.  I  formålet  til  selskapet 
heter  det:  ”Selskapets  formål  er  å  utvikle  reiselivet/besøksnæringen  som  lønnsom 
næring og å skape overrislingseffekt/kringeffekt samt markedsmessig attraksjonskraft i 
de  fem  grensekommunene  Marker,  Aremark,  Rømskog,  Årjäng  og  Säffle. 
Hovedarbeidsområder  er  utvikling  og/eller  drift  av  samarbeidsprosjekter,  produkter, 
konsepter,  kompetanse  med  mer  og  alt  hva  hermed  står  i  forbindelse.”  Selskapet  er 
senere utvidet med Bengtsfors kommune. Det er i dag heleid av de aktuelle kommunene, 
en med en ambisjon om å bringe  inn private  interessenter  etter hvert  som arbeidet 
tvikles.  
m
u
 
2.5 Konkurransefortrinn 
De  mest  fremtredende  konkurransefortrinn  for  næringslivet  og  kommunene  langs 
Haldenvassdraget  er  enkel  tilgang  til  uberørt  natur  og  nærhet  til 
efolkningskonsentrasjoner,  samt  nærhet  til  en  sterk  konsentrasjoner  av  bedrifter  og 
rganisasjoner. 
b
o
 
 
 


3. Hva er en regionalpark? 


3.1 Definisjon 
Beskrivelse av innholdet regionalparkbegrepet finner vi bl.a. hos Telemarkforskning: En 
dynamisk  og  langsiktig  samarbeidsplattform  for  lokalsamfunn,  myndigheter  og 
næringsliv  med  interesser  i  et  angitt  og  bosatt  landskapsområde,  som  ivaretar  og 
videreutvikler  områdets  natur‐  og  kulturverdier,  støtter  lokal  deltakelse,  fremmer 
ærekraftig  verdiskaping  og  merkevarebygging  gjennom  integrert  områdeforvaltning 


 
b
og stedsutvikling.
 
Regionalparkene  er  regionenes  egen  utviklingsstrategi,  basert  på  ”nedenfra‐opp‐
initiativ”,  hvor  målet  er  å  skape  en  balanse  mellom  det  å  beskytte  natur‐  og 
ulturverdier  og  samtidig  møte  behovene  til  lokalbefolkningen  gjennom  bærekraftig k
bruk, foredling og utvikling av slike verdier 
 
De fleste regionalparker har en målsetting om å bidra til enten sosioøkonomisk utvikling 
på bygdene eller også  til bærekraftig bruk av stedegne ressurser og markedsføring av 
egionale produkter. I tillegg er også mobilisering, forankring, lokal deltaking og læring r
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viktige strategier i de fleste parkkonseptene 
 
Regionalparkene er av svært ulik størrelse. De er avgrenset til  landskapsområder, med 
eller  uten  formell  vernestatus,  med  særskilte  natur‐  og  kulturkvaliteter  som  skiller 







området  fra  områdene  rundt.  Parkgrensene  følger  dermed  ikke  uten  videre 
administrative grenser. 
 
En  regionalpark  er  med  andre  ord  et  definert  landskaps‐  og  identitetsområde  som 
inkluderer  hele  eller  deler  av  området  til  flere  kommuner.  En  regionalpark  bruker 
avnet  ”Natur‐  og  kulturpark”  eller  ”Regionalpark”.  Om  en  regionalpark  inkluderer 
mråder med verdensarv, kan navnet ”Verdensarvpark” benyttes. 
n
o
 
3.2 Organisering 
Det er stor variasjon i hvordan regionalparker styres og drives. Fordi lokal deltakelse og 
partnerskap er viktig, kan vi  si at en  regionalpark utgjør en  type samarbeidsplattform 
for  ulike  aktører  med  interesser  i  et  bosatt  landskapsområde.  Det  juridiske  ansvaret 
igger  ofte  hos  enten  statlige,  regionale  eller  kommunale  myndigheter  (eller 


 d s
l
kombinasjoner av i se).  
 
Styringsgruppen  i  regionalparkene  består  ofte  av  offentlige  myndigheter  og 
representanter  fra  lokale  lag og organisasjoner.  I  tillegg  finnes ofte  representanter  fra 
forsknings‐  og  innovasjonsmiljøer  med  i  styringsgruppene.  I  tillegg  til  et 
egionalparkråd  og  regionalparkadministrasjon  er  det  vanlig  med  ulike  tematiske r
arbeidsgrupper.  
 
Styringsdokumentet  i  de  fleste  regionalparkene  er  parkavtalen,  eller  charteret.  De 
norske  parkkonseptene  er  organisert  på  basis  av  slike  styringsdokumenter.  Det  er  et 
uridisk  bindende  dokument  som  legger  føringer  for  det  frivillige  partnerskapet  og 


t
j
håndteringen av eksisterende lover, regler og  iltak. 
 
Styring  og  forvaltning  av  regionalparker  kompliseres  ytterligere  ved  at  mange 
parkområder  spenner  over  både  kommuner,  regioner  og  til  og  med  land.  Disse  ut‐ 
ordringene  løses  på  forskjellig måter, men  er  til  en  viss  grad  avhengig  av  nasjonale, 
egionale og lokale administrasjonsstrukturer og politiske tradisjoner. 
f
r
 
3.3 Finansiering 
Mandatet ”Regionalpark”, og en stor del av finansieringen kommer ofte fra sentralt hold 
gjennom et departement, men det er et krav om at det skal være et lokalt engasjement i 
et regionalparkprosjekt for at det skal gis ressurser og retten til å kalle seg regionalpark. 
Regionalparker  har  ofte  en  grunnfinansiering, men må hente  inn midler  til  prosjekter 
hos ulike myndigheter.  I  regionalparker er det ofte en koordinert miks av  formelle og 
uformelle  arrangement  som  fokuserer  på  å  hente  inn midler  fra  sentrale  kilder,  tilby 
økonomiske incentiver og overbevise og megle mellom ulike aktører. Det at det er ulike 
aktører  i  styringsgruppen,  i  tillegg  til en  flerfaglighet  i parkadministrasjonen medfører 
at  integrerte og  tverrfaglige  tilnærminger  i den daglige driften står  sentralt. Dette kan 
edføre synergieffekter som en mer sektoravgrenset forvaltning av et område ikke kan 
ære like effektiv på. 
m
v
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3.4 Norske regionalparker  
I  september  2010  er  det  etablert  to  regionale  parker  i  Norge;  Valdres  natur‐  og 
kulturpark og Nærøyfjorden Verdsarvpark. Det er etablert 9 (lokale) landskapsparker i 







Hordaland,  med  felles  prosjektledelse  hos  Fylkesmannen  i  Hordaland. 
Telemarkskanalen  regionalparkprosjekt  er  etablert  og  er  behandlet  politisk  i 
kommunene  langs  Telemarkskanalen.  Det  gjenstår  bare  fullføring  av  reiselivsplan  for 
området  før  en  endelig  etablering  skjer,  trolig  i  starten  av 2.  halvår 2011.  Parkene og 
arkprosjektene har også etablert et nasjonalt nettverk for lokale og regionale natur‐ og p
kulturparker med et sekretariat. Dette er støttet av tre departementer (KRD, MD, LMD).  
 
Valdres natur‐ og kulturpark har sitt utspring i et eksisterende kommunalt samarbeid i 
regionrådet.  I  Nærøyfjorden  verdsarvpark  har  tre  kommuner  (Aurland,  Vik  og  Voss) 
nderskrevet  parkavtalen  og  i  ulik  grad  integrert  regionalparken  i  sine  kommunale 
laner.  
u
p
 
 
 


4. Visjon, mål og hovedstrategier 


4.1 Regionalpark Haldenkanalen 
Regionalpark Haldenkanalen er en utviklingsregion som gjennom merkevarebygging og 
næringsutvikling  innen  opplevelsesnæringene  basert  på  naturverdier,  samt 
stedsutvikling , skal gi økt verdiskaping og bolyst i lokalsamfunnene langs kanalen.  
4.2 Visjon 
Langs Haldenkanalen er det et lønnsomt næringsliv og et rikt kulturliv, basert på 
naturen, spisset kompetanse og småsteder hvor folk ikke bare bor, men lever! 
4.3 Formål Regionalpark Haldenkanalen 
Formålet med Regionalpark Haldenkanalen er å skape økt samarbeid om ivaretakelsen 
g  videreutviklingen  av  natur‐  og  kulturverdier  langs  Haldenkanalen.  Dette  som 
runnlaget for nærings‐ og stedsutvikling. 
o
g
 


 Mål 
 av 1. Bidra til å skape samarbeidsplattformer mellom alle interessenter i utvikling 
opplevelsesnæringene og stedsutvikling langs Haldenkanalen 


 


4.4


2. Bidra til lokal medvirkning i forhold til ivaretakelsen og videreutviklingen av 
natur og kulturverdier som grunnlag for opplevelsesproduksjon 


 kling av særpregede natur‐ og kulturverdier, 
rsielle tilbud med basis i disse 


3. Bidra til ivaretakelse og videreutvi
samt sørge for utvikling av komme


4. Bidra til bærekraftig verdiskaping 
 


 Hovedstrategier 
1. Regionalpark Haldenkanalen  utvikler en sterkt felles identitet og merkevare 


 valtning og i 


4.5
 


2. Regionalpark Haldenkanalen forankrer utviklingsarbeidet i lokal for


 
det lokale næringslivet 


3. Regionalpark Haldenkanalen utvikler et rikt reiseliv og kulturtilbud 
4. Regionalpark Haldenkanalen oppnår resultater gjennom samarbeid på tvers av 


kommune‐ og fylkesgrenser, og mellom næringer og sektorer 
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4.6 Delstrategi 
et  pågår  flere  innsatser  og  prosjekter  som  omfatter  nedslagsfeltet  til  Regionalpark 
alden


D
H
 


kanalen i dag. I charteret vektlegges følgende: 


• Det er ingen ambisjon for Regionalpark Haldenkanalen å overta disse innsatsene, 
e   vmen  fung re som  en  kompetansebank  og  koordinator  slik  at  o erlappende 


innsatser justeres og resultatoppnåelsen blir optimal.  
• Synergier  og  videreføringer/forsterkninger  av  pågående  innsatser  blir  enklere 


når disse koordineres. Koordineringen forutsettes å gjelde alle innsatser og i en 
iform der Regionalpark Haldenkanalen har reell innflytelse   utvikling av de ulike 


prosjekter og innsatser.  
• Hvordan  koordineringen  rent  praktisk  skal  gjennomføres  må  avklares  med  de 


enkelte prosjekter og innsatser, økonomiske insitamenter kan diskuteres. 
 
 
 
 


5. Innsatsområder 20122022 


5.1 Merkevaren Haldenkanalen 
Regionen  Champagne  og  Cognac  i  Frankrike  har  oppnådd  en  unik  posisjon  hvor 
merkevarenes  geografiske  opphav  er  blitt  benevnelsen  for  kategoriene  "musserende 
vin" og "brandy". Landene Spania, Irland og New Zealand har også utviklet noen sterke, 
positive  og  unike  opphavassosiasjoner  som  gjør  at  de  kan  sammenliknes med  sterke 
erker.  Dette  er  eksempler  på  hvordan  merkevarebygging  av  regioner  og  land  de m


senere år er vesentlige innsatser i næringsutvikling i regionene. 
 
En merkevare er lagrede erfaringer, inntrykk og fremtidige forventninger til et produkt. 
Gode  merkevarer  har  vi  når  disse  erfaringene,  inntrykkene  og  forventningene 
kjennetegnes  ved  høy  kjennskap  i  markedet  og  entydige,  konsistente,  relevante, 
roverdige  og  diskriminerende  assosiasjoner  som  skaper  positive  følelser  for t
merkevaren. En merkevare eksisterer med andre ord kun i folks hoder. 
 
I ho d e og forventningene av tre forhold:  ve sak styres erfaringene,


 


 inntrykken
 1. Produkt/tjenesterelaterte forhold 


2. Kommunikasjonstiltak 
. 3 Relasjoner mellom kunde og leverandør.  


 
Når  det  gjelder  produktet/tjenesten,  er  det  tre  forhold  som  alle  bidrar  i 
merkevarebyggingen. Det  er  produktegenskapene  (det  vil  alltid  være  vanskelig  for  en 
merkevare  å  ta  en  posisjon  som  er  i  strid  med  eller  ikke  ”bevises”  av 
roduktegenskaper),  det  er  hvilken  produktkategori  kunden  plasserer 


o
p
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produktet/tjenesten i, og det er pr duktets/tjenestens performance eller ytelse. 
 
Kundens  direkte  erfaringer  med  og  inntrykk  av  produktene  er  ikke  alene  med  på  å 
bygge en merkevare. Vi bruker kommunikasjon i alle former for å styre kundens fokus, 
tolkning  av  erfaringer  og  holdninger.  Fordi  kunder  over  tid  gjør  mange  ulike  og 
sprikende  erfaringer,  er  det  viktig  at  leverandørens  egen  kommunikasjon 
strømlinjeformer inntrykkene, og fokuserer på de ”riktige” inntrykkene.  







 
Det  samme  gjelder  de  personlige  relasjonene.  Innen  tjenesteytende  sektor  er  derfor 
erkevarebygging  nesten  like  mye  et  spørsmål  om  organisasjonsutvikling  som m


kommunikasjon og reklame. 
 
Merkevarer  er  ustabile masser. Dette  gjelder  spesielt  regioner  som merkevare. Det  er 
alltid  en  risiko  for  at  neste  erfaring  ikke  innfrir  forventningene. Merkevarebygging  er 
derfor  en  kontinuerlig  prosess,  som  må  overvåkes  og  justeres.  En  merkevarestrategi 
om ikke er forankret i erkjennelsen av at den må følges opp og med åpenhet for at man 


 sannsynlig ikke l
s
må gjøre endringer, vil mest ykkes.  
 
Nøkkelordet  for  å  lykkes  med  merkevarebyggingen  er  særpreg,  eller  mer  presis; 
differensiering.  Merkevaren  må  skille  seg  ut  fra  konkurrentene  og  være  svært  unikt. 
erfor  er  det  viktig  å  konkret  finne  ut  hvilke  budskap  man  skal  spille  på  i D


markedsføringen av produktet. Budskapet bør ta utgangspunkt i kundenes behov. 
 
Merkevarebygging  er  svært  viktig  i  markedsføring  og  fører  til  mange  fordeler  for 
regioner.  Noen  av  disse  fordelene  er  økt  lojalitet,  høyere  prismargin, 
otstandsdyktighet mot angrep fra nye merker i kategorien og muligheter for attraktive m


vekstmuligheter som merkeutvidelser, merkeallianser og lisensiater. 
 
Å utvikle en merkevarestrategi for Haldenkanalen handler først og fremst om å utvikle 
et  kundeløfte,  dvs  en  beskrivelse  av  hvilke  opplevelser  Haldenkanalen  kan  gi,  hvilke 
opplevelsesbehov Haldenkanalen kan dekke. Det er viktig å huske at et kundeløfte er å 
etrakte som en målbeskrivelse, dvs. et uttrykk for hvordan vi ønsker at Haldenkanalen b
som merkevare skal oppfattes i markedet 
 
Det overordnede formålet med denne  innsatsen er å utvikle en tydelig, enkel, relevant 
og  differensierende  merkevarestrategi  for    Haldenkanalen  som  virker 
onkurransefremmende  for  næringsliv  og  skaper  identitetsfølelse  og  trivsel  for k
innbyggere. 
 
Prosjektet inneholder følgende delmål: 


• Utvikle  en  posisjon  som  er  forankret  i  egenskaper  ved  Haldenkanalen  som 
angs leverandør  av  opplevelser  og  hva  opplevelsesnæringen  og  andre  l kanalen 


med troverdighet kan levere 
• f H il u  


l 
Mål  ormulere  aldenkanalens  t strebede  posisjon,  ttrykt  som hvilke  reelle 
markedsbehov Haldenkanalen ska ha som ambisjon å tilfredsstille 


•  Mål  formulere  Haldenkanalens  personlighet,  dvs.  den  form  og  karakter


•  Haldenkanalen  
Haldenkanalen  skal fremstå med 
Etablere et solid og markedsbasert fundament for merkevaren


g evaluere alternative løsninger for merkevaren • Identifisere o
 
Hovedstrategier er: 


• 
• 
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Å bygge på felles identitet langs Haldenkanalen 
En solid forankring gjennom bred deltakelse i strategiarbeidet 


• En  enkel  og  robust  merkevarestrategi  som  grunnlag  for  produkt  og 
kommunikasjonsstrategier 


 







T
 
ilt eak ne vil i første omgang være som følger: 


1. Gjennomføre  en  merkevarestrategiprosess  med  bred  medvirkning  fra 
innbyggere,  næringsliv,  kommuner,  frivillige  lag‐  og  organisasjoner, 
kulturinstitusjoner  og  personligheter,  der  merkevarestrategien  utvikles. 
Leveransene  fra  strategiprosessen  er  en  tydelig  merkevareplattform  som 
orteller  hva  Regionalpark  Haldenkanalen  skal  være  for  hvem  og  hvilken f
merverdi regionalparken gir. 
 


2. Neste tiltak er implementering av merkevarestrategien i form av informasjon til 
innbyggere, lokalt nærings‐ og kulturliv med hensikt identifisering og aksept 


3. Videre tiltak er implementering av strategien ovenfor eksterne målgrupper i form 
av PR‐tiltak, andre informasjons‐ og kommunikasjonstiltak 


 


 
5.2 Stedsutvikling 
Med Stedsutvikling forstås i denne planen ikke bare fysiske forbedringer, men en heving 
v  stedenes  totale  kvaliteter:  fysiske,  sosiale,  næringsmessige,  identitet  og  omdømme, a
forhold for familier, med mer.  
 
Stedsutvikling er nært knyttet  til  lokal kunnskap og evnen til  å mobilisere  innbyggere, 
næringsliv  og  organisasjoner  til  felles  innsats.  De  vesentligste  virkemidlene  for 
stedsutvikling ligger med andre ord i lokalsamfunnet selv, i form av egeninnsats og egne 
investeringer.  Det  er  også  kommunen  som  vet  hvilke  ressurser  en  rår  over,  hvilke 
muligheter som finnes og hvor skoen trykker. Kommunen må derfor selv velge hvordan 
de  vil  lede  og  organisere  arbeidet,  og  avklare  hvilke  tiltak  som  skal  gjennomføres. 
tedsutvikling  langs  Haldenkanalen  vil  derfor  ikke  være  et  ensartet  prosjekt,  men S
prosjekter med ulike innretning basert på lokale forhold. 
 
Det er mye å forbedre hva angår det estetiske i tettstedene langs Haldenkanalen. Felles 
elementer i de ulike tettstedene må tilstrebes, bl.a. informasjon (skilting og design) og 
ndre visuelle elementer som møteplasser. Dette gjelder for Tistedal, Fossby, Brekke, 


R e  
a
Strømsfoss, Ørje, Skulerud, Bjørkelangen,  ømskog, Hald n. 
 
Vi  vil  styrke  arbeide  med  utviklingen  av  tettsteder  og  lokalsentra  med  fokus  på 
amspillet  mellom  myndigheter,  næringslivet,  grunneiere  og  befolkning.  Vi  vil  videre s
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bruke ressurser til å utvikle bygder og sentra med attraktive og tilpassede møteplasser.  
 
For  å  definere  hva  som  er  de  viktigste  innsatsene  på  de  ulike  stedene  langs 
Haldenkanalen  innen dette  innsatsområdet vil  vi  anbefale at det gjennomføres  såkalte 
stedsanalyser.  Å  lage  en  stedsanalyse kan  være  en  fin  måte  å  komme  i  gang  med 
arbeidet  på  og  gir  samtidig  kommunen  et  viktig  grunnlag  for  arbeidet.  Gjennom  slike 
analyser systematiseres kunnskap om stedets historie, situasjon og fremtidsmuligheter. 
Det finnes mange former for stedsanalyser. De tradisjonelle stedsanalysene med basis i 
arkitektfagene,  inneholder  gjerne  kunnskap  om  stedets  historiske  utvikling,  natur  og 
landskap,  bebyggelsens  organisering,  samt  bygninger  og  andre  enkeltelementer. 
Sosiokulturelle  stedsanalyser  tar  utgangspunkt  i  menneskenes  bruk  av  stedet,  deres 
oppfatninger  og  holdninger  til  stedet  og  hvilke  interesser  som  ivaretas  gjennom 
stedsbruken. 







 
ovedmålsettingen med  innsats på området  stedsutvikling  i denne planen er    å  skape 


r å bo, arbeide og leve.  
H
bedre stede
 
Delmål er: 


• Å bygge en økende bevissthet om verdien av å bygge på stedets egen identitet og 
historie 


• Utvikling av et godt kultur‐ og fritidstilbud og gode møteplasser for innbyggerne 
om et viktig grunnlag for engasjement for framtidig utvikling av stedet 


e for utforming av inkluderende lokalsamfunn med deltakelse for alle  
s


• Tilrettelegg


Hoveds
 
trategi er: 


• okal  mobilisering  gjennom  kunnskap  om  hvilke  områder  som  er  viktigst  å L
forbedre 
 


ilt  s nT
 


ak om foreslås gje nomført er: 


1. jennomføring  av  stedsanalyseG 1 med hensikt  å  definer  hva  som er  de  viktigste 
områdene for utvikling av de enkelte stedene langs kanalen 
 


2. obiliseringstiltak. Med  utgangspunkt  i  resultatene  fra  stedsanalysene  invitere M
til bredt anlagte møter for mobilisering av lokale krefter i stedsutviklingen 
 


3. Omdømmetiltak. Fokusere på  stedene/kommunene sitt omdømme og diskutere 
hva  et  forbedre  omdømme  hos  ulike  målgrupper  kan  gi  stedene/kommunene 
med tanke på konkurransefortrinn 


4. Kompetansetiltak.  Med  utgangspunkt  i  stedsanalysen  gjennomføre 
kompetansetiltak  slik  at  de  ulike  stedene/kommunene  blir  selvgående  i  tiltak 


 


innen stedsutvikling (eks. Omdømmebygging) 


 esignmal for skilting. 
 


5. Felles skilting og design. Utvikling av felles d


6. Rasteplasser. Opparbeidelse av rasteplasser 
 


 
 
Tiltakene vil avstemmes med resultater fra stedsanalysene. 


 
5.3 Utvikling av opplevelsesnæringene 
Opplevelsesnæringene  i Østfold  er  fremtidsrettede vekstnæringer og  er  i  dag blant de 
næringer  som  vokser  sterkest  på  verdensbasis.  Kultur‐  og  reiseliv  er  strategisk  viktig 
aktor i by‐, steds‐, og destinasjonsutvikling, dessuten er kunst og kultur er ofte en kilde f
til innovasjon og kreativitet i næringslivet i fylket.  
 
Med Haldenkanalen som bindeledd er det et potensial i utvikling av opplevelser, reiseliv 


som dette samarbeidet omfatter. o
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g kultur, i alle kommunene 
                                                        
1 I de tilfeller stedsanalyser eller lignende er gjennomført, og tilsvarende for mobiliseringstiltak, vil en gå 
direkte på tiltak 







 
Hovedstrategien  for  utvikling  av  reiselivet  i  Østfold  i  2009‐2014  er  å  gjøre 
reiselivsopplevelsene i Østfold bedre kjent gjennom styrket  fellesmarkedsføring, bedre 
informasjon  og  distribusjon  til  potensielle  gjester.    Fellesmarkedsføringen  av  Østfold 
skal  bygge  på  de  tre  hovedpilarene  Kultur/Kulturarv,  Naturbaserte  aktiviteter  og 
Småbyopplevelser.  Haldenkanalen  finner  sin  naturlige  plass  i  de  to  førstnevnte 
kategoriene.  Men,  for  Regionalpark  Haldenkanalen  er  produktutvikling, 
ompetanseheving og utvikling av reiselivsmessig infrastruktur  forutsetninger som må k
være på plass innen offensiv markedsføring skal gjennomføres. 
 
Reiselivsmessig infrastruktur er oppgaver og fysiske elementer som er tilrettelagt for å 
møte de ulike behov de reisende skal få dekket på en destinasjon. Reiselivsinfrastruktur 
er ikke alltid lønnsom i seg sjøl, men skal danne et visst grunnlag for utvikling og 
omsetning i reiselivsbedrifter, reiselivsrelaterte bedrifter og enkelte andre 
bedrifter. Reiselivsinfrastruktur skal være en bidragsyter for å styrke servicetilbudet, 
åde for lokalbefolkningen i Regionalpark Haldenkanalen og tilreisende. Dette kan 
jelde f
b
g
 


 eks busstilbudet og vegstandarden. Per definisjon deler vi inn som følger: 


• Stedlig infrastruktur (skiløyper, stier, gang/sykkelveier, visuell opprusting på 
tedet). Infrastruktur oppbygd for lokalbefolkningen, men som også turister s
nyter godt av 
 


• Reiselivsmessig infrastruktur (skilting, info‐tavler, turistinformasjon, 
serviceanlegg, transport til reiselivsproduktene, arrangement, festivaler mv.) 
Infrastruktur spesielt oppbygd for turister, men som også lokalbefolkningen 
nyter godt av 


 
 
Strategiområdene  for  kultur  og  næring  i  Østfold  er  i  perioden  2009‐2014 
kommersialisering,  kompetanseheving  og  innovasjon.  Begrepet  kommersialisering 
forstås som økt omsetning av produkter gjennom strategisk markedstilpasning. . Det er 
et  uttrykt  behov  for  økt  kompetanse  innenfor  felt  som  kommunikasjon,  salg, 
markedstilpasning  og  økonomistyring.  Kreative  prosesser  er  en  forutsetning  for  å 
framstille  attraktive  kulturprodukter,  og  dette  har  stor  overføringsverdi  til  andre 
irksomheter,  både  innenfor  kulturlivets  egne  verdikjeder  og  andre  deler  av 


.  
v
næringslivet
 
ovedmålet  er  å  styrke  utvikling  av  lønnsomme  opplevelsesprodukter  langs 
al n


H
H
 


de kanalen. Delmålene er: 


 rs1. Utvikle 30 nye opplevelsestilbud langs Haldenkanalen over en treå  periode 
 1. Innarbeide  eksisterende  og  nye  opplevelsesprodukter  i  effektive 
distribusjonskanaler  


2. Utvikle  strukturer  for  effektive  markeds‐  og  salgskampanjer  for 
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opplevelsesprodukter  langs  Haldenkanalen  ved  bruk  av  sosiale  medier,  viral 
markedsføring og bruk av internett 


3. Tilpasse  og  gjennomføre  kompetansetiltak  på  områdene  markedsføring/salg, 
økonomi/bedriftsutvikling  og  kvalitetsutvikling  for  opplevelse  aktører  langs 
Haldenkanalen 







4. Legge  til  rette  for  forbedre resultatet  til etablerte opplevelsesprodusenter  langs 
n  med 20 % over  en treårs periode Haldenkanale


 
Hovedstrategier er: 


•   a
g


Å  se reiselivs‐  og  kulturnæringer  under  ett  dekket  v  begrepet 
opplevelsesnærin er 


•   for  utvikling  av Legge  til  grunn  naturmessige  kvaliteter  som  grunnlaget
næringene 


• Koordinering av prosjektinnsatser og mobilisering av aktører 
 
For  å  utløse  potensialet  for    opplevelsesprodukter  langs  Haldenkanalen  bør  det  i  et 
amarbeid  mellom  offentlige  aktører,  organisasjoner  i  næringen  og  næringsaktører 
tab r
s
e
 


le es en langsiktig satsing. De tiltakene som foreslås er følgende: 


1. Markedsorientert produktutvikling, inklusive markeds‐ og potensialanalyse. Med 
akgrunn  i  hva  markedet  vi  kjøpe,  utvikle  helhetlige  pakker  med  tilpassede b
opplevelser som kan kjøpes på ett sted 
 


2. istribusjon.  Finne  de  salgskanalene  som  kundene  vil  kjøpe  i  og  plassere D
produktene/pakkene i disse kanalene, samt motivere for salg 
 


3. arkedsføring  og  salg.  Gjøre  opplevelsene  kjent  for målgruppene  og  følge  opp M
disse helt til salget er gjennomført. 
 


4. Kompetanseheving.  Kartlegge  kompetansegap  hos  aktørene  og  tilby  kurs  innen 
områder  som  for  eksempel  produktutvikling,  distribusjon,  markedsføring/salg, 
drift og eksport  


 
5. Infrastrukturtiltak. Utvikling av reiselivsmessig og stedlig infrastruktur 


 
Hovedtiltakene  vil  som  nevnt  være  markedsorientert  produktutvikling,  åpning  av 
distribusjonskanaler/opparbeidelse  av  disse,  effektive  salgstiltak/online  booking, 
arbeid med kompetanseheving og utvikling av infrastruktur. I denne sammenheng er for 
ksempel  åpning  av  Ørje  sluser  et  vesentlig  fundament  for  kommersiell  bruk  av e
Haldenkanalen. 
 
Vi  vektlegger  imidlertid  også  at  infrastruktur  for  utvikling  og  drift  av  lønnsomme 
opplevelsesprodukter langs Haldenkanalen er ikke tilstrekkelig på plass. En tenker her 
på  skilting,  kart,  merkede  stier  og  løyper  og  teknologi.  På  dette  området  skal 
Regionalpark  Haldenkanalen  kun  identifisere  de  største  svakhetene  i  den 
reiselivsmessige infrastruktur slik at rette instans (kommune,  fylke)  får anledning til å 
utbedre  denne.  Samtidig  skal  prosjektet  arbeide  aktivt  for  å  utvikle  en 
eknologiplattform som ansees å være et  infrastrukturtiltak,  for markedsføring og salg t
av opplevelsesprodukter langs Haldenkanalen.  
 
gså  andre  infrastrukturtiltak  vil  defineres  som  innsatsområder  underveis  i 
rosjektinnsatsen. 
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O
p
 







5.4 Primærnæringene 
For store deler av kommunen som er en del av denne innsatsen har primærnæringene 
vært/er fortsatt vesentlige næringer. I Regionalpark Haldenkanalen vil utvikling av 
rimærnæringene også gis prioritet, og da gjerne knyttet til utvikling av p
opplevelsesnæringene i området.  
 
en også arbeid for utvikling av infrastruktur for primærnæringene vil ivaretas i dette 
rosjektet. 
M
p
 
 
 
 
 


6. Organisering 


6.1 Samarbeidsavtale mellom kommunene 20122022 
Charteret  for  Regionalpark  Haldenkanalen  er  en  5+5‐årig  plan  for 
lokalsamfunnsutvikling  langs  kanalen.  Regionalpark  Halden  skal  legge  til  rette  for  en 
langsiktig  og  målrettet  steds‐  og  næringsutvikling  bygd  på  regionens  natur‐  og 
ulturverdier.  I  charteret  er  det  beskrevet  overordna  visjon  og mål  for  Regionalpark k
Haldenkanalen.  
 
En  viktig  faktor  for  å  lykkes  er  også  god  forankring  i  kommunene.  For  å  sikre 
gjennomføring  av  charteret  skal  det  inngås  gjensidig  forpliktende partnerskapsavtaler 
med en rekke aktører. Å videreutvikle samarbeidet med myndigheter på  fylkesnivå og 
nasjonalt  skal  være  en  prioritert  og  løpende  oppgave.  Og  den  aller  viktigste 
orutsetningen for å lykkes med Regionalpark Haldenkanalen er en bred mobilisering av 
lle aktuelle steder i arbeidet for å nå de felles mål som er nedfelt i charteret. 
f
a
 
6
P
 


.2 Organisering 
rin ips per for organisering av Regionalpark Haldenkanalen er som følger: 


1. ygge på en videreutvikling av det samarbeidet som er etablert gjennom B
Haldenvassdragets Kanalselskap 


 
 


2. Sikre politisk innflytelse og skape engasjement. 
 


3. tablere forpliktende samhandlingsarenaer og avtaler med næringslivet og E
aktuelle organisasjoner 


  som foregår i kommunene 
 


4. Sikre god kobling til det utviklingsarbeidet


 nivå og nasjonalt 
 


5. Bygge nettverk på fylkes
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6. Være beslutningsdyktig 
 


7. Være fleksibel og omstillingsdyktig 
 







Organisasjonskart: 


Regionalparkrådet 


Regionalparkstyret 


 
 
 
 


Prosjektadministrasjon 


6.3 Regionalparkrådet 


Skal ha 14 medlemmer ‐ 7 fra næringslivet og 7 politikere 
• 
• 


Skal utforme og evaluere de overordna prioriteringene særlig knyttet til de årlige 
handlingsplaner 


• Blir den interessante og viktige arenaen for utforming av en felles politikk i langs 
Haldenkanalen 


• olitikk og på den måten også sikre Skal være en samhandlingsarena næringsliv/p
forankring og eierskap 


• Skal ha 2‐4 møter i året 
 
6.4 Regionalparkstyret 


• apet, en representant 
rt næringsliv 


Skal ha 5 medlemmer og bestå av daglig leder i Kanalselsk
t og tre representanter fra relate


•  Regionalparkrådet bestemmer 
valg av Regionalparkråde
Skal gjennomføre det som


• Skal ha en operativ rolle 
 
6.5 Prosjektadministrasjon 
Prosjektleder/koordinator skal engasjeres. For øvrig vil prosjektadministrasjonen bestå 
v ressurser i kommunene/prosjekter som i dag naturlig har som arbeidsområder  
ærings‐ og stedsutvikling langs Haldenkanalen. 
a
n
 
6.6 Forholdet til staten og fylkesnivået 
Regionalpark Haldenkanalen omfatter fire kommuner og to fylker. Kommunene har 
etablert samarbeid på ulike områder. Det vil legges vekt på å oppnå et relativt likt 
ngasjement hos Akershus fylkeskommune og Østfold fylkeskommune i arbeidet med 
egionalpark Haldenkanalen. 
e
R
 
6.7 Forholdet til pågående prosjekter og innsatser 
Regionalpark Haldenkanalen skal ikke erstatte pågående innsatser og prosjekter langs 
aldenkanalen. Regionalparkens oppgave vil i første omgang være å koordinere og 
orsterke enkelte innsatser, ved siden av å initiere egne og nye innsatser. 
H
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f
 
 







 


7. Kostnader og finansiering 


7
 
.1 Kostnader og finansiering 


Kostnader År 1 År 2 År 3
Merkevareprosess 1 500 000 250 000 150 000
Implementering av mv-strategi 150 000 500 000 500 000
Produktutvikling 500 000 600 000 600 000
Kommunikasjon, intern og ekstern 500 000 1 500 000 1 750 000
Kompetanseheving 250 000 250 000 250 000
Koordinering 400 000 400 000 400 000
Materiell, PR, internett 250 000 250 000 250 000
Diverse 450 000 250 000 100 000
Prosjektledelse, reiser og adm. 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Sum 5 000 000 5 000 000 5 000 000
 
Finansiering År 1 År 2 År 3
Fra Østfold-kommunene 1 000 000 1 000 000  1 000 000
Aurskog-Høland og Akershus fk 500 000 500 000 500 000
Østfold fylkeskommune 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Departement (KRD, Miljøvern) 1 250 000 1 250 000 1 250 000
I
S
nnovasjon Norge 1 250 000 1 250 000 1 250 000
um 5 000 000 5 000 000 5 000 000
 


8. Fremdriftsplan 


8
 
.1 Milepælsplan 12 måneder 


 
 
 


 
 
 
 


 


Janua 11 r 20


 Utkast til 10‐årig charter 
diskuteres og besluttes 


1.


2. Presentasjon for kommune 
og fylkeskommunene 


April  11 20


 Charteret er presentert for alle 
kommuner og fylkeskommuner 


 
1.


2. Strategi og handlingsplaner er 
utarbeidet


Oktober 2011 


 
1.
2. Organisering med råd og styre er 


på plass. Prosjektleder engasjert 


 Finansieringsarbeid fullført. 


Janua 2012 r 


 Prosjektet er operativt 
 


1.
2. Koordinering av pågående prosjekter 


avklart og andre avtaler er på plass  
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          2011-05-06 
 
Marker kommune 
Rådhuset 
1870 Ørje 
  
Søknad om omdisponering av kr 150.000 fra Otteidprosjektet  
til prosjekt ”Flere båter på Haldenkanalen”.  
Formålet er det samme: Flere båter på Haldenkanalen 
 
Søknad om kr 100.000 til samme formål 
 
Haldenvassdragets Kanalselskap søker Marker kommune om å få omdisponert kr 
50.000 fra Otteidprosjektet til prosjekt ”Flere båter på Haldenkanalen” samt søknad om 
kr 100.000 til samme formål. 
 
Omsøkt omdisponering og søknad om nye midler vil inngå i et spleiselag. Fylkesmannen i 
Østfold innvilget i år 2002 kr 220.000 til Otteidprosjektet. Disse midlene er nå søkt 
omdisponert fra Otteidprosjektet til prosjektet ”Flere båter på Haldenkanalen”. Kommunene 
Marker og Halden innvilget kr 150.000 til Otteidprosjektet, og Marker kommune innbetalte kr 
50.000 og Halden innbetalte kr 150.000. Disse midlene blir nå også søkt omdisponert til det 
nye prosjektet.  
Av nye midler søkes det om kr 100.000 fra Marker kommune.  
Aremark kommune, som også bevilget kr 150.000 til Otteidprosjektet, men som ikke 
forhåndsinnbetalte, har gitt positive signaler til søknad om kr 150.000 til det nye prosjektet.    
 
Otteidspleiselaget gjaldt båtoverføring ved Otteid. Den norske medfinansieringen kom raskt 
på plass (deriblant BU-midlene og kommunebidrag). Det tok svært lang tid før den svenske 
medfinansieringen kom på plass. Når all medfinansieringen var på plass ble Interregsøknaden 
sendt. Men da var det ikke flere midler igjen i Interregprogrammet. Prosjektet ble lagt på is.  
 
”Flere båter på Haldenkanalen” 
Intensjonen med oppfølgingsprosjektet ”Flere båter på Haldenkanalen” er den samme som for 
Otteidprosjektet: Gjøre Haldenkanalen mer tilgjengelig for båtfolket og dermed få et langt 
større besøk.  
Ringvirkninger: 
• Gode opplevelser for besøkende som igjen blir gode ambassadører. 
• Båter i slusene er ”skuespillere på scenen”. Disse bidrar til en levende kanal som har stor 


attraksjonsverdi for andre som besøker kanalen som ”tilskuere”.  
• Langs kanalen og i kanalregionen er det en rekke tilbud av varer og tjenester. Alle trenger 


sårt større etterspørsel. Storsatsingene Stubbefolket og Gråtass er gode medaktører for å få 
større oppmerksomhet på regionen. En levende kanal har stor betydning for 
stedsutviklingen på Skulerud, Ørje, Strømsfoss, Aremark, Brekke og Tistedal, samt 
Halden by. 







Aktører som vil kunne øke sitt besøkspotensiale ved at det blir flere båter på kanalen kan 
bl. a.  nevnes: 
Stedsutvikling Skulerud, Risen Grotte, Aursmark Natur, Joval Events, Joval Camping, 
Rakkestadvika Camping, Aaseby Camping, East side Events, Sjøglimt, Sukken Camping, 
Lund Gård, Stedsutvikling Ørje, Haldenvassdragets Kanalmuseum, Ørje Bruk, Galleri 
Ørje Bruk, Sluseporten Båtcafé, Solstrand Terasse, Bøensætre Husmannsplass, 
Stedsutvikling Strømsfoss, Holt Landhandel, Galleri Strømsfoss, Møllerens Hus, 
Stubbefolket Sommerteater, Gråtass Sommerteater, MS Strømsfoss, Arebekken Bygdetun, 
Furulund Café, Arestad gamle prestegård, Kirkeng Camping, Fangekasa camping, 
Stedsutvikling Aremark sentrum, Trine Ulsrød lefse og brødbakeri, Stedsutvikling 
Brekke, Brekke slusekiosk, Stedsutvikling Tistedal, samt opplevelsesnæring, varer og 
tjenester i Halden by.       


• Flere innslag på flest mulig eksisterende og nye kassa-apparater. 
• Regionen står overfor store strukturendringer. Mange som i dag driver opplevelsesnæring  


går med tanker om evt. videreutvikling, mens andre vurderer å starte opplevelsesnæring. 
Økt antall båter/”skuespillere på scenen” vil føre til flere ”tilskuere”, og økt etterspørsel. 


• En av båttransportene gjelder Haldenkanalen (Ørje) og Øyeren (Sandstangen). Opplegget 
vil derfor også ha en tilsvarende positiv effekt for Øyeren-regionen som for 
Haldenkanalregionen.   


 
Prosjektet inneholder innkjøp av 2 stk. båthengere  med nyttelast inntil 3 tonn. Hengerne kan 
trekkes av store personbiler, og Kanalselskapet vil inngå avtale med personell som utfører 
transporten. En henger skal stasjoneres i Ørje og en i Halden. Ordningen skal danne et 
båttransportnettverk med transporttilbud mellom: 
• Halden havn og Tistedal, sør i Haldenkanalen 
• Otteid, Stora Lee og Haldenkanalen 
• Mellom nedstrøms og oppstrøms Ørje sluser 
• Haldenkanalen (Ørje) og Dalslands Kanal (Töcksfors) 
• Haldenkanalen (Ørje) og Øyeren, Glomma (Sandstangen i Trøgstad) 
• Haldenkanalen (Ørje) og Oslofjorden (Drøbak)   
 
Transporttilbudene er presentert i vedlagte Kanalbrosjyre for år 2011. 
 
Tidenes opprusting 
I årene 2008 til 2011 er det investert over 23 mill kroner for å sette i stand sluseanleggene i 
Haldenkanalen. Dette er et stort spleiselag mellom Staten (Riksantikvaren og Olje- og 
energidep), Østfold fylkeskommune, de fire Haldenkanalkommunene, Østfold Energi, 
Unistiftelsen og Gjensidigestiftelsen. Kanalens viktighet som et fyrtårn i regionen med stor 
betydning for opplevelser og rekreasjon for folk på og langs kanalen, er nå udiskutabel. Antall 
slusinger i Haldenkanalen økte i år 2010 med 50 % i forhold til år 2009. I år 2011 har vi et 
realistisk mål om igjen å øke antall slusinger med 50 %.  
 
Stort potensiale  
Oslofjordens Friluftsråd tilrettelegger for bl.a. båtfolket i Oslofjorden. 40.000 båter kjører 
årlig fra Oslofjorden og sørover langs Svenskekysten. Friluftsrådet ønsker å utvide tilbudet for 
Oslofjordbåtene med ei ”Østerledrute”. Haldenvassdragets Kanalselskap har sammen med 
Dalslands Kanal og Oslofjordens Friluftsråd hatt møte med styret for Oslofjorden 
Båteierunion (OBU), som er meget interessert i å bidra til økt trafikk i ”Østerled”. OBU er en 
paraplyorganisasjon for 62 båtklubber med til sammen ca. 12.000 medlemmer.  
I vårt prosjekt vil det bli lagt opp til samarbeid med båtklubbene og ulik markedsføring 
overfor Oslofjordbåteierne.   
 







 
Regionalpark Haldenkanalen 
Det har fra Østfold fylkeskommunens side vært tatt initiativ til å samordne og strømlinjeforme 
satsingen på nærings- og stedsutvikling langs Haldenkanalen gjennom et regionalparkkonsept. 
Regionalpark Haldenkanalen planlegges for perioden fra 2012 – 2022 og inneholder mål og 
strategier for tre innsatsområder;  
• Merkevarebygging av Haldenkanalen  
• Stedsutvikling   
• Utvikling av opplevelsesnæringene   
Et mål er å etablere Haldenkanalen som en av de mest lønnsomme og triveligste regioner i 
Norge. 
 
Tiltaket ”Flere båter på Haldenkanalen” samsvarer med intensjonene i regionalplanarbeidet. 
 
Budsjett 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
Mvh.  
 
 
Steinar Fundingsrud 
daglig leder 





		Haldenvassdragets Kanalselskap AS



