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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler:  
Dato:   
Saksmappe:  11/471 
 

 

 

Godkjenning av protokoll  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
30/11 Oppvekst og omsorgsutvalget 22.11.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
 
Protokoll fra møte i Oppvekst- og omsorgsutvalget 11.10.11 godkjennes.



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler:  
Dato:   
Saksmappe:  11/471 
 

 

 

Referater  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
31/11 Oppvekst og omsorgsutvalget 22.11.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
 
Referater på vedlagte liste tas til etterretning. 
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REFERERES FRA 
DOKUMENTJOURNAL 

 
Dato: 01.01.2011-15.11.2011     Utvalg: OO Oppvekst og omsorgsutvalget 

 
Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode 
Løpenr Navn 
 Innhold 
 
11/632-1 18.10.2011 RÅD/STAB/UNNDEG 146  
4771/11 Tussilago barnehage 

Årsplan for barnehagene fra 2011 Tussilago barnehage 
 

11/632-2 24.10.2011 RÅD/STAB/UNNDEG 146  
4857/11 Grimsby barnehage 

Årsplan for Grimsby barnehage 2011/2012  
 

11/632-3 10.11.2011 RÅD/STAB/UNNDEG 146  
5157/11 Annen Etasje barnehage 

Årsplan for Annen etasje barnehage 2011/2012  
 

11/632-4 11.11.2011 RÅD/STAB/UNNDEG 146  
5176/11 Øymark barnehage 

Årsplan for Øymark barnehage 2011/12  
 
 

 
Andre referater: 
(ligger som vedlegg) 
 
* Plan for Helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten 
 
* Liggedøgnstatistikk 01.10.11 – 31.10.11 MBSS 
 
* Den Norske Turistforening – Friluftsliv for folkehelsa! 
            (ligger ikke som vedlegg)



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: May Kristin Hattestad 
Dato:  31.10.2011 
Saksmappe:  11/601 
 

 

 

Tilstandsrapport for Marker skole 2010-2011  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
32/11 Oppvekst og omsorgsutvalget 22.11.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret: 
Tilstandsrapport for Marker skole 2010-2011 tas til orientering og sendes videre til skoleeier 
dvs. kommunestyret for drøfting. Skolens ledelse og tillitsvalgte inviteres til å delta i 
drøftingen sammen med skoleeier. 
 
 
 
Bakgrunn: 
Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeier plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden 
i opplæringen. Tilstandsrapporten skal som minimum omtale læringsresultater, frafall og 
læringsmiljø. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig benyttes som grunnlag for 
skoleeiers vurdering av tilstanden, men skoleeier og skoler oppfordres til å føre opp konkrete 
målsettinger for hva de skal oppnå under de ulike målområdene. Den årlige rapporten skal 
drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, jfr. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. 
 
Vedlegg: 
Tilstandsrapport for Marker skole 2010-2011, datert 7. oktober 2011. 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  G00  
Saksbehandler: Bjørg Olsson 
Dato:  31.10.2011 
Saksmappe:  11/633 
 

 

 

Delegasjon av myndighet til MHVIØ  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
33/11 Oppvekst og omsorgsutvalget 22.11.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret: 
Myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern som i Folkehelselovens kap 3 er lagt til 
kommunestyret, delegeres til Miljørettet Helsevern i Indre Østfold IKS. 

a.) Delegasjonen gjelder fra 1.1.2012 og har omfang og begrensninger som beskrives i  
      Folkehelselovens § 9. 
b.) Klage på vedtak fattet etter punkt 1 behandles etter forvaltningslovens bestemmelser    
      og skal fremmes som sak i kommunens klagenemnd før eventuell endelig avgjørelse  
      hos Fylkesmannen. 
c.) Kommunestyret kan etter behov trekke hele, eller deler av delegasjonen tilbake. 

 
 
Bakgrunn: 
Folkehelseloven som erstatter kommunehelsetjenesteloven trer i kraft fra 1.1.2012. 
Folkehelselovens kap 3 erstatter kommunehelsetjenestelovens kap 4a . Marker kommunes 
gjeldende delegasjonsvedtak overfor miljørettet helsevern er fra 1.7.2004. 
Miljørettet helsevern fører etter delegasjonsvedtaket tilsyn med at både private og offentlige 
virksomheter følger bestemmelsene i forskriftene som følger vedlagt. 
 
Vurdering: 
Da Marker kommune har behov for å dekke tjenester som nevnt etter forskrifter i vedlegget, 
og Miljørettet helsevern har være delegert disse oppgavene etter tidligere lov, vil det være 
naturlig at delegasjonen blir gitt også etter ny lov, Folkehelseloven gjeldende fra 1.1.2012. 
Marker kommune med flere kommuner, har sagt opp avtalen om deltagelse i Miljørettet 
helsevern fra 1.7.2012, hvor det forutsettes at videre behov for tjenester som kommer inn 
under dette delegasjonsreglement, blir søkt dekket videre i et interkommunalt samarbeid. 
 
Konklusjon: 
Myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern som i Folkehelselovens kap 3 er lagt til 
kommunestyret, delegeres til Miljørettet Helsevern i Indre Østfold IKS. 

c.) Delegasjonen gjelder fra 1.1.2012 og har omfang og begrensninger som beskrives i  
      Folkehelselovens § 9. 
d.) Klage på vedtak fattet etter punkt 1 behandles etter forvaltningslovens bestemmelser    
      og skal fremmes som sak i kommunens klagenemnd før eventuell endelig avgjørelse  
      hos Fylkesmannen. 
c.) Kommunestyret kan etter behov trekke hele, eller deler av delegasjonen tilbake. 

 
 
Vedlegg: 
Brev fra Miljørettet helsevern med opplisting av forskrifter som kommer inn under 
delegasjonen. 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: Unni Degnes 
Dato:  14.11.2011 
Saksmappe:  11/703 
 

 

 

Endring av vedtektene for Grimsby barnehage  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
34/11 Oppvekst og omsorgsutvalget 22.11.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret: 
1. Grimsby barnehage har 4 ukers sommerstengt fra og med sommeren 2012. 
2. Vedtektene for Grimsby barnehage, punkt 10, endres til: 
 

10. ÅPNINGSTID OG FERIE 
 

Barnehagen har en daglig åpningstid fra kl. 06.00 til 17.00 
 

Barnehagen har stengt 4 uker i juli. 
 

Barnehagen er stengt: 
- 5 planleggingsdager som fordeles utover året (varsles 1 måned i forveien, 3 følger skoleruta    
og 2 tas ut i forbindelse med kurs) 
- julaften, nyttårsaften.  
 
 
 
Bakgrunn: 
De ikke-kommunale barnehagene får offentlige tilskudd på bakgrunn av kostnadene i den 
kommunale barnehagen. Det vil si at jo dyrere den kommunale barnehagen er, jo høyere 
tilskudd må kommunen utbetale til de ikke-kommunale barnehagene. Kostnadene beregnes 
per plass. Den kommunale barnehagen har betydelig lengre åpningstid enn de ikke-
kommunale. Åpningstiden per dag er minst 1 time lenger. Alle de ikke-kommunale 
barnehagene har minst 4 ukers sommerstengt. Grimsby barnehage har åpent hele året. I følge 
forskrift om likeverdig behandling har åpningstiden ingen betydning for beregning av 
tilskuddet. Dette fordi det ligger til barnehagen selv å sette åpningstiden. Forskriften åpner 
ikke for å sette barnehageloven til side. Åpningstiden til Grimsby barnehage er nedfelt i 
barnehagens vedtekter, punkt 10.  
 
 
Vurdering: 
I Grimsby barnehage er det færre barn om sommeren enn ellers i året. Dette er fordi det er et 
krav at barna skal ta ut minst 3 uker ferie i perioden fra midten av juni til midten av august. 
Det bestrebes på at det skal settes inn minst mulig vikar om sommeren, men for å få avviklet 
ferie for hele personalet kan det ikke unngås helt. Virksomhetsleder opplyser at det sommeren 
2011 ble brukt ca kr. 25 000,- av vikarmidlene for å få avviklet 3 ukers ferie for hele 
personalet. Ved å stenge 4 uker om sommeren vil da gevinsten bli uke nr. 4 for hele 
personalet. Grimsby har for 2012 et lønnsbudsjett på kr. 3 256 000,-. Ved å dele det på 52 
uker får vi en lønnskostnad per uke for hele personalet på ca. kr. 60 000,- + sosiale utgifter. 
Vikarer er i hovedregelen rimeligere enn faste ansatte (det brukes ikke fagutdannede vikarer), 
så innsparingen settes til ca. kr. 55 000,-. Det betales ikke premie til KLP for vikarer som ikke 
er ansatt i kommunen på annen måte. Grimsby barnehage må også ha daglig renhold hele 
sommeren.  
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Innsparingen for Grimsby barnehage vil bli som følger: 
3 ukers ferieavvikling, kostnad vikarer 2011 inkl. arbeidsgiveravgift  kr.  30 000,- 
1 ukes ferieavvikling, (uke nr. 4) stipulert      kr.  55 000,- 
4 ukers daglig renhold        kr.  25 000,- 
Mulig innsparing         kr.110 000,-  
 
Man vet ikke konsekvensene av sommerstenging ved Grimsby barnehage. Ved hvert 
hovedopptak opplever opptaksmyndigheten at foreldrene ofte foretrekker sentrumsnære 
barnehager. Det største fortrinnet til Grimsby barnehage er at de har bedre åpningstider. Det 
ble foretatt en brukerundersøkelse i Grimsby tidlig i 2010 (Bedre kommune). Undersøkelsen 
oppnådde en svarprosent på 67 %. Av disse ga 88 % toppscore når det gjaldt åpningstids-
punktet, 91,7 % angående stengetidspunktet.  
 
Dersom barnetall (søkermassen) skulle gå ned i årene framover, vil kortere åpningstid 
sannsynligvis gjøre at foreldrene foretrekker sentrumsnære barnehager. Hvis Grimsby ender 
opp med stor ledig kapasitet, vil det føre til konsekvenser med enten kostbare, ledige plasser 
eller oppsigelser. 
 
 
Konklusjon: 
I budsjettet for 2012 er det et rent innsparingspotensiale for Grimsby barnehage på ca. kr. 
110 000,-. For tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene vil det i tillegg slå ut med kr ca 
kr 140.000. Samlet mindreutgift er da beregnet til ca kr 240.00. Rådmannen mener det er et 
viktig ledd i prinsippet om likeverdig behandling at barnehagene har de samme ramme-
betingelsene. På den annen side blir tilbudet til barn og foreldre noe redusert om sommeren. 
Det er en viss risiko for at søkermassen til Grimsby barnehage vil falle. 
 
 
Vedlegg: 
Referat fra samarbeidsutvalget i Grimsby barnehage 08.11.2011 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: Janne Johansen 
Dato:  14.11.2011 
Saksmappe:  11/710 
 

 

 

Tjenesteanalyse for pleie og omsorgstjenesten i Marker kommune  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
35/11 Oppvekst og omsorgsutvalget 22.11.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret: 
Tjenesteanalyse for pleie og omsorgstjenesten i Marker kommune tas til orientering. 
 
Sammendrag: 
Samhandlingsreformen starter 1.1.2012. Det vil være en innfasings periode frem til 2016, da 
det nye sykehuset på Kalnes og evt. et nytt lokalt medisinsk senter i Askim vil være på plass. 
Først i 2017 vil vi ha en oversikt over hva Marker kommune vil få av reelle kostnader i 
forhold til samhandlingsreformen.  
 
Bakgrunn: 
Marker kommune har i perioden januar 2011 til februar 2012 tatt del i et Effektiviserings-
nettverk innen pleie- og omsorgstjenester i regi av KS. Vi har jobbet med KOSTRA-tall, 
IPLOS-data, bruker og medarbeiderundersøkelsen. Nettverket har vært en nyttig arena for 
analyser, erfaringsutveksling og se forbedringsmuligheter. Fokuset i nettverket er resultat-
effektivitet: det vil si forholdet mellom ressursbruk og kvalitet. 
 
Vurdering: 
Marker kommune er så heldig stilt at vi har på plass en ny korttidsavdeling med ti plasser som 
vi kan bruke i forhold til å redusere overligge døgn og ta imot utskrivningsklare pasienter fra 
sykehuset. Det som vil være usikkerhetsmomentene her er hvorvidt dagens bemanning og 
kompetanse er tilstrekkelig ut fra bruker gruppen 
 
Konklusjon: 
Selv om pleie og omsorgstjenesten i Marker Kommune driftes på en forsvarlig og 
kostnadseffektiv måte, har vi flere mål og forbedringstiltak for å gjøre tjenestene enda bedre 
for Markers befolkning 
 
Vedlegg: 
Tjenesteanalyse for pleie og omsorgstjenesten i Marker kommune 
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Referat fra SU-møte i Grimsby barnehage tirsdag 8.11.2011 
 
Tilstedet: Anita Nordby Bergersen – representant fra foreldrene 
  Kent Olsson og Tove Granli Foss – representanter fra eierne 
  Liv Nordby og Inger Davidsen – representanter fra de ansatte 
Frafall: Arild Jensen – Camilla Bjørby møtte derfor 
 
1. Signaler som er gitt fra kommunen viser at de ønsker 4 ukers feriestengt 
barnehage.  
Kommentarer: 


- Fire uker er KRISE! Dette taler ikke i kommunens favør og stenge det eneste 
tilbudet de har i så mange uker. 


- De gode åpningstidene og sommeråpent er en av grunnene til at man søker 
seg til Grimsby og som gjør barnehagen attraktiv. Barnehagen ligger utenfor 
sentrum, og MÅ fortsatt ha ferieåpent dette som gulrot.  


- Tilbudet til kommunen blir dårligere, og det kan ikke være kjent med? Pr i dag 
har vi jo fulle barnehager og venteliste, og dette må være godt nytt for 
kommunen. 


- Ferieåpne barnehager er noe som kan være med å trekke til oss nye 
innbyggere. Vi vet at dette er viktig for barnefamilier på flyttefot. 


- Det er ikke som før da besteforeldre var hjemme, nå er de også i arbeid. 
- Dessuten er ”fellesferie” avleggs. Flere og flere benytter en uke eller to til å dra 


utenlands i vinterhalvåret.  
- Dette handler om hvordan kommunen vil ”selge seg”. Skal de fremstå som en 


kommune som ønsker seg nye småbarnsfamilier, og er de villig til å legge til 
rette for dem? Vi tenker at dette er et skritt bakover fra et allerede godt tilbud. 


- Vi ser at dette passer dårlig inn i den nye profilen til kommune der de ønsker å 
fremstå som en kommune hvor de som skal flytte bør bosette seg i.  


- Vi vet at dette har vært tatt opp før, og den gangen var også foreldre sterkt i 
mot.  


- De ansatte ønsker også at barnehagen skal være åpen hele sommerferien. 
De ser at det er med på å gjøre barnehagen mer attraktiv. De foretrekker at 
barnehagen er åpen, men at barnehagestart blir ved skoleårets start, ca 15. 
august. På den måten kan de også strekke sin ferie ut i august.  


 
Dette viser at foreldre og ansatte går sterkt i mot å stenge Grimsby barnehage 4 
uker på sommeren. 
   
2. Matpriser –  
Vi ser at vårt matbudsjett hvert år sprekker. Vi kjøper brødmat, pålegg, frukt, 
knekkebrød, melk og all varmmat går inn i denne posten. I dag er matprisen på en 
100 % plass på 200,- kr. Vi ønsker å øke den til 250,- kr for en 100 % plass.  
Kommentarer: 
Det er mye mat som kjøpes, og det er vel en stund siden den prisen ble satt. 
Matprisene har vel også økt. 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
3. Informasjon om barnehagen 







- Sklie. Den gamle skila ved veien er nede og en ny skal opp. Vi har ønsket oss den 
opp før vinteren kommer. Vaktmesterne er satt på saken. 
- Lavvoen. Vi har en lavvo i skogen som ikke står som den skal. I vinter fikk den en 
knekk, og nå ligger duken ned på bakken. Barnehagen ønsker å bruke denne i vinter, 
og foreldrene tar ansvar. De kaller inn til dugnad og får den i bedre stand før vinteren.  
- Tilbygg. Virksomhetsleder i Forvaltning, drift og vedlikehold har fremmet et forslag 
til budsjettet om tilbygg på barnehagen. Dette er ønsket av styrer og de ansatte. Vi 
ser for oss et tilbygg i forlengelsen av det som allerede er på nordsiden. Dette må 
inneholde ett sted hvor vi kan oppbevare vogner, en garderobe og et sted hvor vi kan 
spyle av dressene til barna når det er vått ute. Her bør det også være varme i golvet. 
Tilbygget bør også ha en veranda på nordsiden slik at det blir enkelt å trille vogner ut 
og inn.  
Vi har pr i dag ikke et egnet sted til å ha vogner. De må vi ha litt overalt; i garderoben 
som allerede er trang og i den gamle guttedusjen. Da må vi kjøre vognene gjennom 
avdelingen på Tusenbenet selv om det er klinete eller vått. Vi har nå 10 barn som 
sover i vogn, noen sover også to ganger om dagen.  
I tillegg har vi stellemuligheter til 1 barn! Vi har 25 bleiebarn som skiftes på 2-3 
ganger pr dag. Det vil si at vi bruker mye tid på å vente på å få skifte på barn og mye 
tid, og ikke minst krefter på vogner som må ut og inn i all slags vær.  
Vi ser at den gamle vaktmesterboligen IKKE benyttes til dette formålet. 
Slik det er i dag sliter det på personalet som til nå har vært tålmodig. 
Priser på tilbygg er estimert til 500 000,-  
Prisen på å oppgradere vaktmesterboligen er på 750 000,-  








Kan inneholde data under publiseringsgrense. 


Fredag 7. oktober, 2011 


Tilstandsrapport for 
Marker skole 
2010-2011 
Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport 
om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at 
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til 
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god 
måte. 


Disse har ansvar for utarbeidelse av årlig tilstandsrapport: 


• Kommuner 
• Fylkeskommuner 
• Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12 
• Private skoler med rett til statstilskudd 


Rapport om tilstanden i opplæringen 


Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og 
læringsmiljø. 


Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen 
ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd.  


Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 (2008-2009) s. 24 - at bestemmelsen er 
formulert slik at det skal være mulig å tilpasse arbeide med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det 
ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier. 


Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem 


Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har 
fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i 
grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 (2007-2008). Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp 
indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene. 


Krav til innhold i tilstandsrapporten 


Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan 
bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det er data fra 
Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men 
det følger av St.meld. nr. 31 (2007-2008) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete 
målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp. 


Det følger av Ot.prp. nr. 55 (2008-2009), s. 24, at tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet 
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til opplæringen av barn, unge og voksne. De dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke 
særskilt data om voksne, dvs. deltakere som får opplæring etter opplæringsloven kappitel 4A. I 
vurderingen hvorvidt voksnes rettigheter ivaretas på områdene læringsresultater, frafall og læringsmiljø, 
må skoleeieren derfor benytte andre kilder for datainnhenting. 


I St.meld. nr.16 (2006-2007) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter 
og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har 
behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. De 
dataene som er tilgjengelig i Skoleporten, innholder ikke data om spesialundervisning, og skoleeieren 
må derfor også på dette området benytte andre kilder for datainnhenting. 


Skoleeier står ellers fritt til å utvide innholdet i tilstandsrapporten. 


Det generelle systemkravet 


Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av 
oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf opplæringsloven § 13-10 
andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd.Vær oppmerksom på at kravet til internkontroll 
omfatter alle plikter som påligger skoleeier etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor 
videre enn det tilstandsrapporten dekker. 


Personvern 


Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare 
opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller 
personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Tilsvarende vil også kunne gjelde for lokale 
indikatorer. Det minnes om at disse opplysningene må behandles i tråd med forvaltningslovens og/eller 
personopplysningslovens bestemmelser. 
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1. Sammendrag 
 
Elevene trives på Marker skole. Elevundersøkelsen viser mange positive resultater.  
Nasjonale prøver viser ikke så gode resultater. 
Eksamensresultatene er gode.  


 


2. Hovedområder og indikatorer 


2.1. Elever og undervisningspersonale 


Om Elever og undervisningspersonale 


Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med disse indikatorene i tilstandsrapporten: 


• tallet på elever og lærerårsverk (sum årsverk for undervisningspersonalet) 
• lærertetthet (lærertetthet 1.-7. trinn, lærertetthet 8.-10. trinn) 


2.1.1. Antall elever og lærerårsverk 


Antall elever 


Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle 
skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til 
grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne 
elever som får grunnskoleopplæring. 


Sum årsverk for undervisningspersonale 


Indikatoren viser totalsummen for årsverk for undervisningspersonalet. I denne indikatoren inngår 
følgende delskåre: 


• Andel årsverk for undervisningspersonale uten godkjent utdanning barnetrinn 
• Andel årsverk for undervisningspersonale uten godkjent utdanning ungdomstrinn. 


Marker kommune skoleeier | Fordelt på periode 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Grunnskole 


 Indikator og nøkkeltall 2004-


05 
2005-


06 
2006-


07 
2007-


08 
2008-


09 
2009-


10 
2010-


11 


 Talet på elevar 442 459 478 446 447 420 441 


 Sum beregnede årsverk for 
undervisningspersonale 


37 37 38 38 39 40 41 


Marker kommune skoleeier, Grunnskole 
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2.1.2. Lærertetthet 


Lærertetthet 1.-7. trinn 


Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes 
med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på 
undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som 
tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. 


Lærertetthet 8.-10. trinn 


Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 8.-10. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes 
med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på 
undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som 
tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter 


Lokale mål 
Skolen har som mål å øke lærertettheten de første fire skoleårene. På denne måten ser en for seg at 
behovet for spesialundervisning på ungdomstrinnet på sikt kan reduseres. For å få til dette er 
en avhengig av økte lærerressurser for en periode til ønsket effekt er oppnådd.  
 


 


Marker kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Periode 2010-11 | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 


2.2. Læringsmiljø 


Om Læringsmiljø 


Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å 
gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i 
Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra 
Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. 
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I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske: 


• trivsel 
• mobbing på skolen 
• faglig veiledning 
• mestring 
• faglig utfordring 


2.2.1. Trivsel med lærerne 


Indeksen viser elevenes trivsel med lærerne knyttet til fag og i hvilken grad elevene opplever at lærerne 
er hyggelige. 


Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. 


Lokale mål 
Ifl. balansert målstyring for Marker skole er målet å ligge over landsgjennomsnittet.  
 


Marker kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Marker kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 


Vurdering 


Det er svært tilfredsstillende at elevene trives godt sammen med lærerne sine, og at elevundersøkelsen 
viser at Marker skårer over landsgjennomsnittet både på 7. og 10. trinn. 


 


2.2.2. Mobbing på skolen 


Indikatoren viser andelen elever som oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene. 


Skala: 1-5. Lav verdi betyr liten forekomst av mobbing. 


 


Lokale mål 
Ifl. balansert målstyring for Marker skole er målet å være bedre enn landsgjennomsnittet.  
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Marker kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


Marker kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 


Vurdering 


Det er svært tilfredsstillende at Marker skole skårer bedre enn landsgjennomsnittet når det gjelder 
mobbing. Skolen vil fortsette å ha et kontinuerlig fokus på dette.  
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2.2.3. Faglig veiledning 


Indeksen viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning. Denne indeksen inkluderer i hvor stor 
grad de får vite hvordan de kan forbedre seg, og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet. 


Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. 


Lokale mål 
Ifl. Marker kommunes utviklingsplan for skoleutvikling skal skolen bli enda bedre på å gi elevene faglig 
veiledning og tydelige tilbakemedlinger.  
 


Marker kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Marker kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 


Vurdering 


De tre siste årene er skolen blitt bedre på å gi elevene faglig veiledning.  Marker skole viser bedre 
resultater enn landsgjennomsnittet. I skolens utviklingsplan for 2010-2013 er underveisvurdering og det 
å gi elevene tydelige tilbakemeldinger viktige fokusområder. 


 


2.2.4. Mestring 


Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på 
skolen. 


Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. 
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Marker kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


Marker kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 


Vurdering 


Opplevelse av mestring er viktig for elevenes læring. Det er derfor gledelig med resultater over lands- og 
fylkessnitt for 10. tirnn, og at resultatene på 7. trinn viser framgang. 


 


2.2.5. Faglig utfordring 


Indeksen viser elevenes opplevelse av faglige utfordringer i skolearbeidet. 


Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. 
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Marker kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 


Vurdering 


Her har en kun tilgang på resultater for 10.trinn, og det er tilfredsstillende med resultater over  lands- og 
fylkessnitt. 


 


2.3. Resultater 


Om Resultater 


Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som 
gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. 


I tilstandsrapporten er disse resultatindikatorene obligatoriske: 


• nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn i lesing og regning 
• standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk 
• grunnskolepoeng 


Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med følgende indikatorer i tilstandsrapporten: 


• nasjonale prøver i engelsk på 5., 8. og 9. trinn 


2.3.1. Nasjonale prøver lesing 5. trinn 


Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 
grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 


De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 
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1. finne informasjon 
2. forstå og tolke 
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 


Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, 
hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 
mestringsnivåer. 


Lokale mål 
Ifl. balansert målstyring for Marker skole er målet å ha bedre resultater enn fylkesgjennomsnittet. 
Marker ligger i gjennomsnitt på 1,8, mens fylkessgjennomsnittet er 2,0.  
 


Marker kommune skoleeier | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 5 | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 


Vurdering 


I Marker kommunes skoleutviklingsplan 2010-2013 er "Lesing i alle fag" et fokusområdet. Det er gledelig 
å se at skolen har flere elever på mestrinsnivå 3 enn forrige skoleår. Det er likevel for tidlig å si om dette 
skyldes skolens satsing på lesing eller andre variabler.   


 


2.3.2. Nasjonale prøver lesing ungd. trinn 


Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for 
den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 
Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. 


De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 


1. finne informasjon 
2. forstå og tolke 
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 
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Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem 
mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 
fordeling av elever på mestringsnivåer. 


Lokale mål 
Ifl. balansert målstyring for Marker skole er målet å ha bedre resultater enn fylkesgjennomsnittet. 
Markers resultater viser en gjennomsnitt på 3,0. Detter er det samme som fylkesgjennomsnittet.  
 


Marker kommune skoleeier | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 8 | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 


Vurdering 


Det er tilfredsstillende med resultater likt med fykesgjennomsnitt, og at det er framgang fra forrige 
skoleår. Det er likevel for tidlig å si om dette skyldes skolens satsing på lesing eller andre variabler. 


 


2.3.3. Nasjonale prøver regning 5. trinn 


Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for 
den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. 


De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 
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• tall 
• måling 
• statistikk 


Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse 
sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: 


• kan løse en gitt utfordring 
• kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 
• kan vurdere om svarene er rimelige 
• kan ha effektive strategier for enkel tallregning 


Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, 
hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 
mestringsnivåer. 


Lokale mål 
Ifl. balansert målstyring for Marker skole er målet å ha bedre resultater enn fylkesgjennomsnittet. 
Markers resultater viser et gjennomsnitt på 1,8, mens fylkesgjennomsnittet er 1,9.   
 


Marker kommune skoleeier | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 5 | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 
 


2.3.4. Nasjonale prøver regning ungd. trinn 


Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 
grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale 
prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 


• tall 
• måling 
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• statistikk 


Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse 
sammenhenger. Dette innebærer at de: 


• forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring, 
• kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 
• kan vurdere om svarene de får er rimelige 
• kan vise effektive strategier for enkel tallregning 


Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem 
mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 
fordeling av elever på mestringsnivåer. 


Lokale mål 
Ifl. balansert målstyring for Marker skole er målet å ha bedre resultater enn fylkesgjennomsnittet. 
Marker ligger i gjennomsnitt på 2,6, mens fylkesgjennomsnittet er 3,0.  
 


Marker kommune skoleeier | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 8 | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 


2.3.5. Nasjonale prøver engelsk 5. trinn 


Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) 
er knyttet til disse ferdighetene: 
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• finne informasjon 
• forstå hovedinnholdet i enkle tekster 
• forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid 
• forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 
• bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre 


Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, 
hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 
mestringsnivåer. 


Lokale mål 
Ifl. balansert målstyring for Marker skole er målet å ha bedre resultater enn fylkesgjennomsnittet. 
Markers resultater er i gjennomsnitt 1,8, og fylkesgjennomsnittet er 1,9.  
 


Marker kommune skoleeier | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 5 | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 
 


2.3.6. Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn 


Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene for 
ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene: 


• finne informasjon 
• forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere 
• beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner 
• forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 
• forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper 


Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem 
mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 
fordeling av elever på mestringsnivåer. 
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Lokale mål 
Ifl. balansert målstyring for Marker skole er målet å ha bedre resultater enn fylkesgjennomsnittet.  
Markers resultater viser 2,8, og fylkesgjennomsnittet er 2,9.   
 


Marker kommune skoleeier | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 8 | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 
 


2.3.7. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk 


Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør 
sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. 
Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 


• 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 
• 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 
• 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 
• 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 
• 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 
• 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget 


Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. 


Lokale mål 
Ifl. balansert målstyring for Marker skole er målet å ha bedre resultater enn fylkesgjennomsnitt.   
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Marker kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Periode 2010-11 | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 


Vurdering 


Det er svært tilfredsstillende at Marker skole har bedre resultater enn fylkes- og landsgjennomsnitt både 
når det gjelder standpunkt- og eksamenskarakterer. 


 


2.3.8. Grunnskolepoeng 


Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. 
Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som 
summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. 


Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. 


Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. 


 







Kan inneholde data under publiseringsgrense. 


Side 20 av 20 - Tilstandsrapport for Marker skole 2010-2011 - 7. oktober 2011 


Marker kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 


2.4. Gjennomføring 


Om Gjennomføring 


Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. 
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet 
anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO 


2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VGO 


Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra 
grunnskolen. 


Marker kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Periode 2010 | Grunnskole 


 Indikator og nøkkeltall Marker kommune 


skoleeier 
Østfold 


fylke 
Nasjonalt 


 Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring 
(prosent) 


100,0 95,1 96,6 


Marker kommune skoleeier, Grunnskole, 2010-2010 


 


3. Konklusjon 
Elevene i Marker ser ut til å trives på skolen, men de faglige resultatene bør bli bedre. Det er mange 
faktorer som kan spille inn her. Skolens fokus på lesing i alle fag og på vurdering for læring vil 
forhåpentligvis på sikt kunne føre til bedre resultater på nasjonale prøver. Likeledes vil tidlig innsats ved 
en styrking av lærertettheten de første fire årene være tiltak som vil kunne gi resultater på sikt. 
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Kapittel 0.  Oppsummering 
 
LEON  – prinsippet om at tjenester skal tildeles og utøves på Laveste Effektive Omsorgs Nivå står 
sentralt i pleie og omsorgstjenestene.  Prinsippet innebærer at tjenester ikke skal tildeles eller utøves  
på høyere nivå enn det som strengt tatt er nødvendig ut fra en helsefaglig vurdering.  Jo mer 
differensierte tjenester, jo høyere kostnader. Kostnadene reduseres når man spesialiserer seg på enten 
langtidsplasser eller bo organiserte omsorgsboliger.  I Marker kommune har vi valgt å satse på 
langtidsplasser. Korttidsplassene bidrar til fleksibilitet i systemet.  
 
Marker Kommunes omsorgstrapp ser slik ut: 
 


1. Forebyggende tiltak, for eksempel matombringing 
2. Trygghetsalarm 
3. Hjemmehjelp 
4. Dagsenter for eldre 
5. Hjemmesykepleie, fysioterapi 
6. Omsorgsboliger med hjemmetjenester/trygdeboliger 
7. Omsorgslønn 
8. Brukerstyrt personlig assistanse 
9. Sykehjem korttid, avlastning og rehabilitering 
10. Sykehjem langtid 


 
 
Samhandlingsreformen starter 01.01.2012. Det vil være en innfasingsperiode frem til år 2016, da det nye 
sykehuset på Kalnes og evt. et nytt lokalt medisinsk senter i Askim vil være på plass.  Først i 2017 vil vi 
ha en oversikt over hva Marker kommune vil få av reelle kostnader i forhold til samhandlingsreformen.  
Marker Kommune er så heldig stilt at vi har på plass en ny korttidsavdeling med ti plasser, som vi kan 
bruke i forhold til å redusere overligge døgn og ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Det 
som vil være usikkerhetsmomentene her, er hvorvidt dagens bemanning og kompetanse er tilstrekkelig 
ut fra denne brukergruppen.  
 
 
 


Kapittel 1.  Innledning 
 
1.1.   Om KS Effektiviseringsnettverk og bakgrunn for tjenesteanalysen 
 
Marker kommune har i perioden januar 2011 til februar 2012 tatt del i et Effektiviserings-nettverk innen 
Pleie- og omsorgstjenester i regi av KS. Vi har deltatt sammen med kommunene Bamle, Engerdal, 
Gausdal, Hurdal, Modum, Nes, Os, Re og Rygge. 
 
Vi har jobbet med KOSTRA-tall (KOmmune – STat – RApportering), IPLOS-data (informasjonssystem 
for pleie og omsorgssektoren, individbasert), samt resultater fra bruker- og medarbeiderundersøkelser 
innenfor pleie- og omsorgstjenesten.   
Nettverket har vært en nyttig arena for analyser, erfaringsutveksling og se forbedringsmuligheter.  
Fokus i nettverket er resultateffektivitet; det vil si forholdet mellom ressursbruk og kvalitet.  
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Målet for å delta i effektiviseringsnettverket er å få økt innsikt i eget tjenesteområde, og kunne nytte 
KOSTRA og IPLOS som styringsverktøy på en bedre måte, og dermed utvikle en enda bedre tjeneste. 
Det har også vært nyttig på den måten at vi nå kan ta del i viktige diskusjoner med større tyngde.  
 
Mellom nettverkssamlingene har vi jobbet med en tjenesteanalyse, som inneholder en ressursanalyse 
(data fra Kostra – Iplos), kvalitetsanalyse (brukerundersøkelse) og data fra medarbeiderundersøkelse. 
Tjenesteanalysen er nå ferdig, og vi håper den vil gi mer innsikt og bedre grunnlag for gode avgjørelser 
innen pleie- og omsorgssektoren. 
 
 
De som har deltatt i nettverket fra Marker kommune er: 
 
Janne Johansen, virksomhetsleder PLO 
Heidi Berger, saksbehandler PLO 
Lena Persson, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet 
 
 
1.2.   Marker kommune  og  Pleie og omsorgstjenesten 
 
Marker kommune ligger øst i Østfold og grenser i hele sin lengde mot Sverige. E-18 går gjennom 
kommunen. 
Marker kommune er en stor kommune i utstrekning med totalt areal på 413 km2, men liten i folketall 
med ca. 3500 innbyggere. Marker er en typisk jord- og skogbrukskommune, med kommunesenteret 
Ørje, hvor ca. 1500 av innbyggerne bor. 
 
Pleie- og omsorg har siden innflyttingen i nytt Bo- og servicesenter (MBSS) i 2003, vært igjennom flere 
organisatoriske endringer.  Fra januar 2007 var PLO delt i 2 virksomheter med 2 virksomhetsledere og  
med både institusjon og hjemmetjeneste på hver så kalte sone.  Fra 01. juni 2010 er PLO nå administrert 
som 1 virksomhet med en virksomhetsleder, lik soneinndeling med 1 avdelingssykepleier på hver sone. 
 
Denne driftsformen er relativt ny og ikke evaluert, men vi mener den så langt har fungert.  Kontinuerlig 
organisasjonsutvikling er avgjørende for å få best mulig resultater på tjenestene vi skal utføre. 
 
MBSS har 42 plasser fordelt slik: 20 somatiske, 12 skjermede og 10 korttids-/rehabiliterings-/ 
avlastningsplasser (ny avdeling åpnet 2010). 
Pleie- og omsorgstjenesten teller 68 årsverk fordelt på ca. 115 fast ansatte. 
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1.3  BALANSERT MÅLSTYRING  


GJENNOMGÅENDE MÅLEKART FOR Marker Bo og Servicesent er 
 


Raus – Glede – utvikling 
Hovedmål: Tilpassede tjenester til brukers behov. 
Delmål: Tydelig informasjon, god og effektiv saksbehandling, riktig legemiddelbehandling 


Målområder  Måleindika-
torer  


Målekriterier  Målemetode Resul- 
tatmål 


Gode tjenester  
 


*Opplevd kvalitet  
blant brukere 
*Tilgjengelighet 
*Utvist respekt  
for brukere 
 


Brukerundersøkelser  
(resultatskala 0-4) 


> 3 


God service  
 


Kort saksbe- 
Handlingstid ved 
søknad av tjenester 
 


Profil, bruker- 
undersøkelser 
 


> 3 


Brukere /  
Tjenester 


Brukermed- 
virkning 


Opplevd grad  
av medvirkning 


Brukerundersøkelser > 3 


Godt  
arbeidsmiljø  
 
 


Rause medarbeidere  
som viser glede ved  
det sosiale miljøet  
 


Medarbeider- 
undersøkelse  
(resultatskala 0-6)  


> 4,5 


Antall årsverk 
tilpasset oppg. 
 


Opplevd samsvar  
mellom oppgaver  
og tid  


Medarbeider- 
undersøkelse  
 


> 4,5 


Utviklings- 
muligheter 


*Rom for faglig og  
personlig utvikling.  
*Følelse av mestring 
/ egenkompetanse.  
*Krav om godkjent  
kompetanse ved  
faste ansettelser 
 


Medarbeider- 
samtale  
 
 
Stiller krav i  
utlysninger 


> 4,5 
 


95% 


Medarbeidere/  
Organisasjon 


Lavt sykefravær Registrert sykefravær 
Aktivt arbeid med IA 


Statistikk < 8,0 % 
 


 
God 
 
økonomistyring  
 


Samsvar mellom  
budsjett og regnskap  
 


Månedlige 
rapporteringer 
Tertialrapport 
 


+/-0,5 % 
 


+/-1,0 % 


Økonomi 


Effektiv 
ressursbruk i  
forhold til tjeneste-  
produksjon 


Kostnad pr. enhet 
 


KOSTRAutvikling 
innen egen kommune, 
og i forhold til utvalg  
av andre kommuner  
 


Lavere 
enn aktuell 
kommune-


gruppe 
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Figur 1    Befolkningssammensetning og andel eldre i Marker kommune, år 2011 – 2040: 
 


År 
 


Totalt ant. 
innbyggere 


Totalt innb.  
over 70 år 


%- antall 
over 70 år 


Innbyggere 
70 – 79 år 


Innbyggere 
80 år og eldre 


%- antall 
over 80 år 


2011 3476 500 14,4  % 291 209 6,0 % 
2015 3464 541 15,6  % 338 203 5,9 % 
2020 3475 627 18,0  % 414 213 6,1 % 
2025 3475 675 19,4  % 420 255 7,3 % 
2030 3476 714 20,5  % 400 314 9,0 % 
2035 3441 768 22,3  % 424 344 10,0 % 
2040 3437 800 23,3  % 445 355 10,3 % 


(Tallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå) 
 
 
Tabellen i figur 1 ovenfor viser at vi må være obs. på aldersgruppen 70 – 79 år, Det er denne gruppa som 
øker mest framover i Marker, og det er denne gruppa som i dag mottar forholdsvis stor del av 
hjemmetjenestene. 
 
Vi har i dag har en lav terskel for hjemmetjeneste i denne aldersgruppen. Det er mange som får litt.  
Dette mener vi er forebyggende for at eldre skal kunne klare seg i eget hjem så lenge som mulig.   
Men utfordringen framover er altså når denne aldersgruppen vokser og trykket blir større. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Miljø og klima Minst mulig søppel. 
Mindre bruk av plast. 
Sykkel i hjemmetj. 


Avfallshåndtering/ 
kildesortering 


 


Livskvalitet og  
folkehelse 


Menneskelig kontakt  Alle brukere 
skal bli 
sett, og 


pratet med 
minst tre 
ganger pr. 


vakt. 


Samfunn 
 
 
 


Med ungdom  
i fokus 


Ta i mot lærlinger Lyse ut etter lærlinger  
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1.4 Hva kommer senere i analysen 
 
Kapittel 2 i analysen viser en gjennomgang av hvordan kommunen bruker ressursene i pleie- og 
omsorgssektoren. Dataene bygger på tall fra KOSTRA-tall og registreringer i IPLOS. 
 
Kapittel 3 i analysen tar for seg kvaliteten på tjenestene i pleie- og omsorg. Det er spesielt resultatene fra 
brukerundersøkelsene fra februar 2011 for brukere og pårørende i institusjon, samt et utvalg brukere av 
hjemmetjenestene som ligger til grunn for denne vurderingen 
 
Kapittel 4 i analysen omhandler medarbeidernes tilfredshet ut i fra medarbeiderundersøkelse 
gjennomført i mai 2011.  I kapittelet er også tatt med objektive indikatorer som kompetanse og 
sykefravær. 
 
Kapittel 5 i analysen viser hvordan resultatene i Marker vurderes i forhold til innsatsfaktorene, og 
Kapittel 6 sier noe om mål og tiltak i framtiden for pleie- og omsorgstjenesten i Marker kommune. 
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Kapittel 2.  Ressursanalyse 
Ressursanalyse omhandler ressursbruken til pleie- og omsorgstjenesten i 2010. Analysen er basert på 
Kostra-tall og Iplos registrering (individbasert pleie- og omsorgsstatistikk) 
Ressursanalysen er laget innenfor de 4 hoveddimensjonene; Bistandsbehov (Iplos),   Prioritering 
(ressursinnsats),  Dekningsgrad og Produktivitet (enhetskostnad). 
 
Figur 2  Tjenesteprofil: Bistandsbehov – Prioritering – Dekningsgrad - Produktivitet.  
Kommuneregnskap 2010 for Marker 
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pr hj.tj.
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0-66 år
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pr hj.tj.
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Utgifter
pr


inst.plass


Pleie- og omsorgstjenester 2010. 
Kostra 15.6.2011. Gj.sn.alle kommuner unntatt Oslo = 100  Marker Alle kommuner unntatt Oslo Høyest nettverk Lavest nettverk


Ressursinnsats Dekningsgrad EnhetskostnadRessursinnsats Dekningsgrad EnhetskostnadBistandsbehov


 
 
Den røde linjen viser landsgjennomsnittet unntatt Oslo. De blå punktene viser høyeste skår  
blant nettverkskommunene, og de gule punktene viser laveste skår blant nettverkskommunene. 
 
 
2.1  Bistandsbehov (IPLOS) 
 
Dette er opplysninger som resultat av individbasert IPLOS-registrering for mottakere av pleie- og 
omsorgstjenester.   
 
De to første søylene med grønn merkelapp i Tjenesteprofilen (figur 2 over) viser  
bistandsbehovet for de som mottar pleie- og omsorgstjenester i Marker. Det er en betydelig lavere  
andel av tjenestemottakerne i Marker som har omfattende bistandsbehov enn i landet totalt.  
 
Forholdsvis lavt skår på omfattende bistandsbehov for brukere av hjemmetjeneste, særlig i alders-
gruppen 0 – 67 år, kan forklares noe med at vi i dag verken har multifunksjonshemmede eller f.eks 
trafikkskadde med omfattende behov. En slik bruker gir store utslag på statistikken.  
 
Vedr. det lave skåret på omfattende bistandsbehov for beboere inne på institusjonen, kan dette forklares 
med for dårlig oppfølging av IPLOS-registrering ettersom behovet endrer/forverrer seg. 
 
IPLOS er et relativt nytt statistikkverktøy, og måten sykepleieren vurderer brukeren på, kan være kilde 
til feil.  Vi jobber kontinuerlig med å forbedre rutiner på dette. 
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2.2   Ressursinnsats (prioritering) 
 
Ressursinnsats måles ved å ta utgiftene på en tjeneste og fordele den på antall innbyggere i 
kommunen  
 
De fire neste søylene i Tjenesteprofilen med grå merkelapp ”ressursinnsats” viser samlet ressursbruk 
eller prioritering innenfor pleie- og omsorgstjenester i Marker.   
Tallene i tjenesteprofilen tar hensyn til at de forskjellige kommunene har ulik alderssammensetning. 
 
Samlet ressursinnsats til PLO (både institusjon og hjemmetjeneste) i Marker er 78 % av  
landsgjennomsnittet, og dette er lavest av nettverkskommunene. 
Marker bruker mindre penger totalt på Pleie- og omsorgstjenester enn landsgjennomsnittet. 
 
Det er særlig ressursbruk til hjemmeboende tjenestemottakere under 67 år som er lavere i Marker, her  
ligger kommunen på 64 % av landsgjennomsnittet. Herunder medregnes også PU og psykiatri i tillegg til 
hjemmetjeneste.  Marker kommune bruker til denne gruppen kr. 3320,-,  
mens landsgjennomsnittet (ikke Oslo) ligger på kr. 5.202,-.  
  
For hjemmeboende brukere over 67 er ressursbruken også lavere enn landsgj.snittet  – 80 % av snittet. 
 
Til gjengjeld ser vi at ressursbruk til institusjonsomsorgen i Marker er tilnærmet lik, eller noe høyere enn 
landsgjennomsnittet; 104 %. 
 
Kostra tallene viser at Marker kommune pr. i dag prioriterer institusjonstjenester høyere enn 
hjemmetjenestene.  
 
 
  


Marker 
Landsgjennomsnitt  
(unntatt Oslo) 


Marker mot 
landsgj.sn.  i  % 


 
Netto driftsutgiftet samlet PLO  
– pr. innbygger 67 år og eldre 


 
80.071,- 


 
102.717,- 


 
78 % 


 
Netto driftsutg. til Hjemmetjenester 
- pr. innbygger 0 – 66 år 


 
3.320,- 


 
5.202,- 


 
64 % 


 
Netto driftsutg. til Hjemmetjenester 
- pr. innbygger 67 år og eldre 


 
13.425,- 


 
16.759,- 


 
80 % 


 
Netto driftsutg. til Institusjonstjenester 
- pr. innbygger 80 år og eldre 


 
140.890,- 


 
135.815,- 


 
104 % 


 
Bemanningsfaktoren innen samlet PLO 
 - i årsverk 


 
0,36 


 
0,47 


 
72 % 


  (Kostra 15.06.11) Disse Kostra-opplysningene er basert på IPLOS-registrering (gjennomsnittlig tildelte timer), 
og indikatoren er derfor svært sårbar for feil eller mangler i telling og rapportering av brukere og timer. 
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Med hjemmetjenester menes: 
o Hjemmesykepleie 
o Praktisk bistand og opplæring, daglige gjøremål – Hjemmehjelp. 
o Brukerstyrt personlig assistent (BPA) 
o Avlastning utenfor institusjon 
o Omsorgslønn 


 
� Avlastningsopphold på institusjon er gratis. Hjemmesykepleie er gratis. Dette er lovbestemt 
� Korttids-/rehabiliteringsopphold har pr. i dag en fast døgnpris på kr. 129,- pr. døgn inkl. medisiner   
      og medisinsk forbruksmateriell. 
� Hjemmehjelp har en egenandel regnet ut fra Grunnbeløpet. 
� Pr. 01.10.2011 mottar 82 personer hjemmehjelp i Marker. Av disse betaler 62% minstesatsen  
      som er kr. 165,- pr. mnd. 
� Disse satsene bestemmes av Helse- og omsorgsdepartementet, og revideres hvert år. 
� Vi har ansatt 3 årsverk innenfor hjemmehjelpsordningen i Marker.  
� Kommunen er stor i utstrekning og benytter vesentlig tid i bil, både innen hjemmesykepleie og 


hjemmehjelp. 
 
 
2.3  Dekningsgrad 
 
Dekningsgrad viser hvor stor del av målgruppa (%) som mottar tjenester, og beregnes ved å ta 
tallet på brukere av tjenesten og dele på tallet på personer i målgruppa. 
 
De tre søylene med rosa merkelapp i Tjenesteprofilen (figur 1) viser andel innbyggere i ulike 
aldersgrupper som mottar tjenester, sammenligner kapasitet og hvem som får tjenester. 
 
I Marker kommune har vi ingen eller få hjemmeboende under 67 år som pr. i dag har stort, omfattende 
bistandsnivå.  
Utfordringene er høy andel av brukere mellom 67-79 år. Mange av disse brukerne mottar også hjelp fra 
psykisk helse og utviklingshemmede enheten. Samt PLO’s praksis med å gi ”litt til mange” – for at eldre 
skal kunne klare seg best mulig hjemme lengst mulig. Dette er så enkelt som tryggheten de eldre 
opplever ved at de vet de får et raskt daglig eller ukentlig tilsyn. (jmf. Samhandlingsreform, 
forebygging) 
54 innbyggere over 80 år bor hjemme og mottar ingen bistand fra PLO i Marker (01.10.2011). 
Dvs. at ca. 26 % av innbyggerne over 80 år klarer seg uten våre tjenester. 
 
  


Marker  %  
Landsgjennomsnitt  
(unntatt Oslo)  % 


Marker mot 
landsgj.sn.  i  % 


Antall innbyggere  fra 0 – 66 år som  
er beboere på institusjon eller mottar 
hjemmetjeneste 
 


 
1,4 % 


 
2,0 % 


 
72 % 


Antall innbyggere  fra 67 – 79 år som  
er beboere på institusjon eller mottar 
hjemmetjeneste 
 


 
10,1 % 


 
9,7 % 


 
105 % 


Antall innbyggere 80 år og eldre som  
er beboere på institusjon eller mottar 
hjemmetjeneste 
 


 
43,5 % 


 
48,4 % 


 
90 % 
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2.4  Produktivitet (enhetskostnad) 


 
Produktivitet viser kostnader pr. produsert enhet, for eksempel utgifter pr. bruker, kostnad pr. 
institusjonsplass, årsverk pr. bruker.  Indikatoren sier noe om kostnadseffektivitet. 
 
De fire siste søylene til høyre i Tjenesteprofilen (figur 1) viser hvordan kommunen bruker ressursene pr 
tjenestemottaker.  
 
Vi ser at Marker ligger omtrent likt/noe lavere enn gjennomsnitt landet på alle fire søylene som gjelder 
produktivitet i Tjenesteprofilen. Dette forteller oss at Marker gjennomgående drifter noe rimeligere enn 
andre kommuner.  
 
For PLO samlet sett har Marker en enhetskostnad pr bruker (alle brukere - både institusjon og 
hjemmetjeneste) på 99 % av landsgjennomsnittet – altså tilnærmet lik.  
 
For hjemmetjenestemottakere ligger Marker på 93 % av gjennomsnitt for yngre mottakere (0-66 år ), og 
på 87 % for eldre tjenestemottakere (67 år og eldre). 
 
I gjennomsnitt koster hver institusjonsplass i Marker 4 % mindre enn landsgjennomsnittet.  
 
Hovedinntrykket er at Marker har en tildelingspraksis/enhetskostnad som ligger likt eller noe lavere enn 
snittet for alle brukergruppene, og derved berøres ”alle” brukerne like mye av at kommunen har en lav 
ressursinnsats i PLO. 
 
Bistandsbehov i Marker blant de som mottar hjemmetjenester (hjemmesykepleie og/eller hjemmehjelp) 
fordeler seg slik: 
65% av tjenestemottakerne har lavt bistandsbehov, 24% av tjenestemottakerne har middels 
bistandsbehov og 11% av mottakerne av hjemmetjenester har høyt bistandsbehov. 
 
Marker har få brukere med et omfattende bistandsbehov. Dette er en medvirkende årsak til at vi  
kan ha en lav terskel for å få tjenester i Marker. De midlene vi har bruker vi på mange.  
Dette gir en forebyggende effekt, og er i tråd med nye folkehelselovens bestemmelser om kommunenes 
forpliktelser til å drive forebyggende i alle tjenester. 
 
  


Marker   
Landsgjennomsnitt  
(unntatt Oslo)   


Marker mot 
landsgj.sn.  i  % 


Brutto driftsutgifter pr. mottaker av  
Pleie- og omsorgstjenester samlet 
 


 
314.994,- 


 
318.887,- 


 
99 % 


Netto driftsutgifter pr, mottaker av  
Hjemmetjenester  - 0 – 66 år 
 


 
256.033,- 


 
274.812,- 


 
93 % 


Netto driftsutgifter pr. mottaker av 
Hjemmetjenester  - 67 år og eldre 
 


 
85.344,- 


 
98.149,- 


 
87 % 


 
Brutto driftsutgifter pr. institusjonsplass 
 


 
818.905,- 


 
851.294,- 


 
96 % 


(Kostra  15.06.11) 
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Tjenesteprofilen i figur 2, side 7 viser at Marker bruker mindre penger til Pleie- og 
omsorgstjenester innenfor alle tjenesteområder enn det som er gjennomsnitt for landet (unntatt 
Oslo).  
 


2.5  Oppsummering av ressursanalysen 
 


o Marker kommunes styrke er at vi har en god dekning på antall sykehjemsplasser, både 
korttids/rehabiliterings- og avlastningsplasser, samt langtidsplasser.  
 


o Bo- og servicesenteret har pr. i dag god kapasitet til å møte samhandlingsreformen med akuttplasser. 
Men dette krever økt fagkompetanse og fordeling av personalressurser. 


 
o Praksis er at PLO i Marker ”smøres tynt utover”, dvs.: Lite penger – middels mange mottar tjenester 


– hver bruker for litt mindre. Dette har vært mulig pga. et relativt lavt bistandsbehov blant brukerne.  
 
o Utfordring vedr. tildelingspraksis. Vi ser behov for økt fokus på vurdering av tjenestebehov/tildeling. 


Muligens også økt kompetanse innen helserett. Ved vurderingsbesøk må det tilstrebes rett og lik 
praksis vedr. registrering av bistandsbehovet (Iplos) 


 
o Utfordring vedr utøving av tjenesten. Kontinuerlig oppfølging av vedtak etter en fastsatt plan, og 


påse at tjenesten som gis er i tråd med vedtaket. Samtlige tjenester er fastsatt i skriftlige vedtak, og 
beskriver hva hver enkelt mottaker skal ha av bistand. 


 
o Vi mangler dagtilbud til demente hjemmeboende brukere. Jfr. Demensplan 2015. 
 
o Det foreligger politisk vedtak om snarlig innhenting av tilbud for bygging av 10 nye omsorgsboliger 


som en utvidelse av eksisterende Braarud Borettslag.   K-sak 17/11, dato 31.05.2011.  Disse boligene 
vil bli servet av hjemmetjenesten etter gjeldende vurdering og vedtakspraksis.                              
Bygging av flere omsorgsboliger mener vi gir en positiv effektiviseringseffekt ved at personalet får 
en enklere arbeidsdag med mye spart reisetid.  Brukerne føler trygghet og mindre ensomhet ved å 
samles mot sentrum i felles bygg, og kan klare seg lenger i egen tilrettelagt leilighet. 
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Kapittel 3.  Kvalitetsanalyse 
 
Som bakgrunn for kvalitetsanalysen gjennomførte vi i februar 2011 brukerundersøkelser for: 


� Beboere på somatisk avdeling i institusjon (MBSS) 
� Samtlige pårørende til beboere på alle bogruppene i institusjonen. 
� Et utvalg brukere som mottar 2 eller flere tjenester i hjemmetjenesten 


 
På institusjonen og i hjemmetjenesten benyttet vi intervju som metode for å innhente tilbakemeldinger 
fra brukerne.  Brukerundersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med Frivillighetssentralen.   
Pårørende fikk undersøkelsen på papir i posten med frankert svarkonvolutt.  De kunne selv velge å svare 
på undersøkelsen elektronisk eller i papirform.   
Svarprosenten totalt var variabel.  Og særlig på institusjonen er ikke undersøkelsen helt valid, da 
svarprosenten var spesielt lav, noe som igjen gir store utslag i score. 
 
Informasjon rundt Brukerundersøkelsen ble lagt ut på kommunens hjemmeside, samt en liten omtale i 
lokalavisen. 
 
 Antall totalt  


brukere/pårørende  
Antall spurte/ 


intervjuet 
Utvalgsprosent Svarprosent 


ut fra ant. spurte 
Beboere sykehjem 42 20 48% 40% 
Pårørende sykehjem 42 32 77% 45% 
Hjemmetjeneste 98 49 50% 85% 
 
Resultatet fra undersøkelsen ble lagt fram på Marker bo- og servicesenteret i form av en annonsert 
cafedialog for beboere, brukere av hjemmetjenesten, og pårørende i mai måned.  
Virksomhetsleder hadde også et innlegg om undersøkelsen på eldredagen i oktober. 
For alle ansatte i omsorg ble brukerundersøkelsen lagt fram på et personalmøte i juni måned. 


 


3.1  Resultater fra brukerundersøkelsen 
 
Svar alternativene er fra 1 – 4 , hvor 1 er dårligst og 4 er best. 
 


Figur 4 Resultat for brukerundersøkelse, brukere av hjemmetjenesten 


3,5 3,3 3,1 3,6 3,5 3,6


3,5 3,4
3,2


3,6 3,5 3,6


1,0


1,5


2,0


2,5


3,0


3,5


4,0


Tilgjengelighet Informasjon Brukermedvirkning Trygghet og respektfull
behandling


Resultat for brukeren Alt-i-alt


Profil. Gjennomsnittlig brukertilfredshet hjemmetjeneste


Marker Snitt nettverk Høyest nettverk


ResultatStruktur Prosess ResultatStruktur Prosess
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Brukere av hjemmetjenesten, figur 4 over 
 


� Brukerne av hjemmetjenesten er generelt meget fornøyde:  Score  3,6 
� Scorer høyt på kvalitet – gir bruker en bedre hverdag – god omsorg: Score 3,6 på alle 
� Vi scorer over gjennomsnittet i nettverket på alle spørsmål ang.: tilgjengelighet – informasjon – 


brukermedvirkning – trygghet og respektfull behandling.  
� Vi overholder taushetsplikten, og det er lett å få kontakt med tjenesten over tlf.: Score 4,0 og 3,9  
� Vi scorer dårligst på informasjon om hva tjenesten kan tilby og hva personalet skal gjøre:  Score 


3,1 og 3,2 (over gjennomsnittet) 
 


� Noen brukere i omsorgsboligene er misfornøyd med aktiviteter i vestibylen på helgene.            
Det er ensomt og stille.  


� Døra fra Sone 13 inn til vestibylen er for tung. (ordnet med en gang) 
� Noen hjemmeboende i omsorgsboliger ønsker seg hjelp til å få handlet. 
 
 
 


 
Figur 5 Resultat for brukerundersøkelse, beboere institusjonstjeneste 


3,2 3,0 2,8 3,8 3,3 2,9 3,8


3,8
3,7 3,8 3,9


3,7 3,7
3,8


1,0


1,5


2,0


2,5


3,0


3,5


4,0


Tilgjengelighet Informasjon Brukermedvirkning Respektfull
behandling


Trivsel Resultat for brukerne Alt i alt


Profil. Gjennomsnittlig brukertilfredshet beboere


Marker Snitt nettverk Høyest nettverk


ResultatStruktur Prosess


 
 
 
Beboere på institusjon, figur 5 over 
 


� Alt i alt er beboerne fornøyd med sykehjemmet. Score 3,8 
� Beboerne på institusjonen er fornøyd med at de blir behandlet med høflighet/respekt og  
      overholdelse av taushetsplikten:  Score 3,8 på begge 
� De føler at de blir hørt når de har noe å klage på. Score 3,8  
� De er også fornøyd med maten, måltidene og egen hygiene.  Score 3,8, 3,6 og 3,5 
� De trives med personalet og på eget rom: Score 3,6 og 3,4 
� Mange har svart noe negativt i forhold til trivsel med andre beboere. Score 3,0 
� Beboerne har svart negativt på aktiviteter og deltakelse i daglige gjøremål: Score 2,0 og 2,9 
� Mulighet for å komme ut og få andre opplevelser/turer får meget lavt score 1,6 
� Mulighet til å snakke med lege score 3,0   
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Figur 6 Resultat for brukerundersøkelse, pårørende institusjonstjeneste 
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Marker Snitt nettverk Høyest nettverk


ResultatStruktur Prosess ResultatStruktur Prosess


 
 
Pårørende institusjonstjeneste, figur 6 forrige side 
 


� Alt i alt er pårørende fornøyd med sykehjemmet. Marker ligger over gjennomsnittet i nettverket 
med en score på 3,6. 


� Pårørende er meget fornøyd med respektfull behandling og taushetsplikten:  Score 3,7og 3,9 
� De er ikke så fornøyd med muligheten for beboer å komme ut, samt aktivitetstilbudet. Score 2,6 
� Måltidene, maten og hygiene er pårørende fornøyd med: Score 3,4 – 3,4 og 3,2 
� Spisetidene har pårørende kommentert: Score 2,5 
� De mener beboer trives med personalet og på eget rom: Score 3,6 på begge 
� De svarer noe negativt til om beboer trives med de andre beboerne: Score 2,6 
� Noen pårørende savner informasjon om beboerens helse.  Score 2,8  


 


3.2 Andre kvalitetsindikatorer 
o Avvikssystem.  Marker Bo- og Servicesenter / hjemmetjenesten har et velfungerende system for 


internkontroll med god rutine for avviksrapportering.  Ukentlig avviksmøter. 
 
o HMS-system.  Kommunens HMS-system er tilgjengelig for alle ansatte via perm, og oppdateres 


årlig av personalkonsulenten på MBSS.  
 


o Vi har årlige vernerunde med bl.a. verneombudet, virksomhetsleder og vaktmester.  
 


o Brannvernrunde med teknisk brannvernleder på MBSS for alle nyansatte og sommervikarer.  
            Alle ansatte, også vikarer gjennomfører årlig brannøvelser på institusjonen sammen med         
            brannsjefen i kommunen. 
 


o Prosedyrer for driften i omsorg. Disse står lett tilgjengelig i permer på bogruppene og kontorer. 
 


o Vi har ukentlige info.skriv fra leder, som alle ansatte innen omsorg plikter å lese (sign.plikt) 
 


o Enerom.  MBSS har 42 tilpassede enerom med eget bad. (Kostra 31.12.10) 
 


o Lege/fysioterapeut.  Tilgang leger på institusjon: 0,2 årsverk. (Dette er langt dårligere enn 
sammenlignbare kommuner i nettverket).  Tilgang fysioterapeuter på institusjon:  0,28 årsverk. 
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3.3 Oppsummering av kvalitetsanalysen (brukerundersøkelsene) 
 


Kvalitetsanalysen viser et godt resultat for PLO i Marker.  Brukere av hjemmetjenesten, beboere på 
institusjonen og pårørende er stort sett fornøyd.   Det vises gjennom høyest skår i alle tre 
undersøkelsene på spørsmål vedr. trygghet, respektfull behandling og tilgjengelighet. Dette indikerer  
at tross de økonomiske utfordringene og omstillinger tjenestene har vært igjennom, så har de ansatte 
opprettholdt en høy faglig dyktighet og opptrer med gode holdninger.  Dette er absolutt tjenestens 
sterke side, og et godt grunnlag å bygge videre på. Ut fra resultatene leser vi også at tjenestene har 
god kvalitet i de oppgavene som handler om direkte pleie og stell. 
 
 
 
� Hvilke aktiviteter ønsker brukere, beboerne og pårørende? 


o Vi har en Minibuss som kan benyttes av personalet.  Ta med beboerne ut på små turer  
i helger /ettermiddager. Planlegging og tilrettelegging er en stor utfordring i forhold til 
bemanningen. 


 
o Utenfor de skjermede avdelingene har vi en ”Sansehage” som er mye brukt. Vi ser 


viktigheten med et hyggelig og funksjonelt uteareal for helse og trivsel blant beboerne. 
Vi ønsker å videreutvikle Sansehagen, samt anlegge et funksjonelt uteareal også 
mellom bogruppene på somatisk avdeling. Her må virksomheten Forvaltning, drift og 
vedlikehold involveres.  


 
o Det er tilrettelagt trim for alle hver mandag og fredag i regi av kommunens 


fysioterapeut. 
 


o Aktiviteter med personal på bogruppene for eksempel trim, gå tur, høytlesning. 
 


o Brukerne ønsker at personalet tar seg tid til å sette seg ned å prate med dem. 
 


o Vi har en flott vestibyle som vi må prøve å benytte oftere.   
Dagsenteret arrangerer aktiviteter en gang i måneden på kveldstid.  Kanskje vi i tillegg 
kan sende invitasjon ut til lag og foreninger om å bidra med litt aktiviteter, eller legge 
sine møter til Bo- og Servicesenteret. I dag har pensjonistforeningen og historielaget 
sine medlemsmøter her. Slikt bidrar til at det blir mer ”liv” på huset i helger/kveldstid. 
Spesielt de som bor i egne omsorgsboliger i tilknytning til MBSS var ivrige på dette. 
 


 
 


Lokaliseringen av omsorgsboliger i direkte tilknytning til MBSS, utgjør en trygghetsfaktor, og 
kantine/vestibyle er et naturlig sosialt samlingspunkt. Her er fasiliteter som frisør og fysioterapeut lett 
tilgjengelig. 
Denne nærheten skaper kanskje også en urealistisk forventning til underholdning og aktiviteter? 
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Vi har gjort oss noen tanker selv, og vi har jobbet med/bestemt oss for å jobbe videre med blant 
annet: 
 
 


� Se på legedekning 
Marker pleie og omsorg har lav legedekning i forhold til landsgjennomsnittet og lavest  
av alle kommunene i nettverket. 


 
 


� Aktiviteter på avdelingene 
Personalet på avdelingene skal prøve få til daglig aktiviteter sammen med beboerne. For 
eksempel trim, turgåing, sang, avislesing.  Det er i dag felles trim for alle på fysioterapirommet 
hver mandag og fredag i regi av fysioterapeuten. Fysioterapeuten kan også gi brukerrettet tilbud 
inne på avdelingen. 


 
 


� Informasjonsbrosjyre 
Vi har utarbeidet en informasjonsbrosjyre som sendes ut sammen med alle typer 
søknader/vedtak.  Denne informasjonsbrosjyren ligger også tilgjengelig under Omsorg – 
Dokumenter – på kommunens hjemmesider. 


 
 
� Mat og måltider 


Vi har prøvd ut flere alternativer vedrørende middagsmåltidet på sykehjemmet. Vi har lenge hatt 
”kok/kjøl” – vakumpakket middag som ble varmet opp på bogruppene.   
Fra våren 2011 gikk vi over til at hovedkjøkkenet lager varm middag 4 dager i uken, som leveres 
fersk ut på bogruppene.  Dette har blitt veldig godt mottatt, samtidig som det er en besparelse 
både i embalasje og svinn. 
  


 Det er opprettet en ernæringsgruppe som har arbeidet fram bl.a. rutiner for mellommåltider og             
            senkvelds. 
 
 


� Handle for hjemmeboende, har vi noen mulighet til det? 
Frivillighetssentralen var til stede på cafedialogen, og mente at noe av dette kunne de være 
behjelpelig med.  Vi sender utfordringen videre til leder av frivillighetssentralen.  
 
 


� Primærkontaktfunksjonen 
Vi ser viktigheten av å oppdatere denne funksjonen, spesielt i forhold til pårørende.  Vi skal 
jobbe med rutine for å tilby samtale med beboer, pårørende, primærkontakten og sykepleier.  
Samtalen planlegges årlig, i etterkant av obligatorisk legeundersøkelse. 
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Kapittel 4.  Medarbeidere i tjenesten 
 
Medarbeiderne er arbeidsgivers viktigste ressurs. Dette kapitelet tar for seg nærværet, kompetanse 
og medarbeidertilfredsheten. Alle disse faktorene har betydning for hverandre. Når nærværet er 
høyt, den enkelte medarbeider føler seg kompetent i forhold til det arbeidet som skal utføres, den 
enkelte føler seg verdsatt – da vil vi også se en stor grad av medarbeidertilfredshet. 
 


4.1 Sykefravær 
 


 Sykefravær 
Vår kommune Vår kommune Vår kommune Alle kommuner 


unntatt Oslo 
Sone 1 Sone 2 PLO samlet PLO samlet 


Totalt 
sykefravær 


Langtids 
sykefravær 


 


Totalt 
sykefravær 


Langtids 
sykefravær 


Legemeldt  
fravær 


Legemeldt 
fravær 


7 % 4,9 % 4,4 % 2,4 % 8,3 % 8,4 % 
Kilde bedrekommune.no   juni 2011 Kilde Kostra 


 
 
Marker har i perioder utfordringer med høyt sykefravær. For PLO toppet dette seg i 2010 med et 
gjennomsnittlig fravær på over 17 %.  På oppdrag av Arbeidsmiljøutvalget i kommunen, ble det våren 
2011 igangsatt et sykefraværsprosjekt.   
 
Marker kommune er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og tiltakene i prosjektet har fått midler fra 
NAV og Fylkeskommunen. Det er startet opp to større tiltak. Vi har satt fokus på både det fysiske og 
psykiske arbeidsmiljøet.  
 
Alle ansatte i PLO har deltatt gruppevis på et 2 dagers seminar + 1 dag oppfølging med en NLP coach.  
Fokus på positiv tenking, refleksjoner rundt egen adferd og forpliktelser i forhold til å jobbe ut fra 
verdiene som ledelsen ønsker at ansatte i PLO i Marker kommune skal inneha:   


RAUS, GLEDE OG UTVIKLING  
  


Vi har ansatt en fysioterapeut som både gir behandling og veiledning til ansatte som har behov for det. 
Tilbakemeldingene er udelt positive.  
 
 
Figur 9,  Tjenesteprofilen under kap. 5, side 22 viser sykefraværet – eller nærvær for PLO i juni 2011.  
Dette viser at det er en stor sammenheng mellom nærvær og fornøydhet. 
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4.2 Kompetanse 
 


Medarbeidernes kompetanse 
 Vår 


kommune 
Sone 1 


Vår 
kommune 
Sone 2 


Vår kommune  
PLO samlet med 
fagutdannelse  


Alle kommuner 
unntatt Oslo 
PLO samlet 


Annen helse- og sosialfaglig 
høyskoleutdannelse 


15,7 % 18,5 %   


Hjelpepleier/omsorgsarbeider 
 


64,7 % 63,0 %   


Annet (ufaglært) 
 


19,6 % 18,5 %   


Tot. årsverk i brukerrettet virk. 
med fagutdannelse  


  75 stk 73 stk  


 
 


 
Kilde: Bedrekommune.no 


 
Kilde: Kostra 


 
 
Marker kommune ligger i undersøkelsen fra Bedrekommune.no noe over gjennomsnittet når det gjelder 
andelen ansatte med formell utdannelse, både ved institusjonen og i hjemmetjenesten.  Når virksomheten 
nyansetter i større faste stillinger, kreves fagutdanning.  Utfordringen er langtidsfraværet som dekkes 
opp av ufaglærte vikarer. Sone 2, skjermet avdeling er spesielt utsatt for dette.  Vi har søkt, og fått 
kompetansehevingsmidler fra Fylkesmannen.  Disse midlene er brukt til heving av kompetanse innen 
demens og videreutdanning av sykepleiere. 
 
 
 


4.3  Medarbeidertilfredshet 
Fou har på oppdrag av KS gjennomført en analyse av kommunens medarbeiderundersøkelser i 2008. 
Forskningsrapporten viser at det er 9 dimensjoner som måler tilfredsheten på arbeidsplassen hvor den 
viktigste er: 
 


� Trivsel og samarbeid med kollegaer.  
 
De andre er: 


� Omdømme utad/innad 
� Arbeidsplassens mål  
� Utviklende oppgaver 
� Nærmeste leder  
� Medarbeidersamtalen 
� fysiske arbeidsforhold 
� Øverste administrative ledelse og lønn. 


 
 
Forskningsrapporten som er utarbeidet av KS viser at eksterne forhold betyr mye. Det at arbeidsplassen 
har et godt omdømme innad og utad er særdeles viktig for egen tilfredshet. 
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Gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet i Marker kommune: 


 
Figur 7: Profil Marker Sone 1 
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Figur 8: Profil Marker Sone 2 
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Kilde bedrekommune.no  
 
 
Medarbeiderundersøkelsen ble foretatt i mai 2011.  
Dette var en litt turbulent tid med en del usikkerhet i forhold til nedskjæringer på natt og omfordeling av 
personalressurser. Dette kan ha en medvirkning på resultatet. Allikevel ser vi at vi ligger over snittet i 
nettverket. 
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Dette vil vi jobbe med for å bli bedre på: 
 


• Kompetanseheving blant alle ansatte, sosial og faglig, nettverksbygging 
• Personalmøter, dialog 
• Forutsigbarhet i forhold til drift 
• Nærvær og ansvarliggjøring av personalet 
• Videreutvikle ledergruppen som en trygg og samstemt ledertrio 


 
 
 


4.4 Oppsummering medarbeidere 
 
Tilbake til Fou rapport ser vi at personalet på MBSS scorer høyt på de viktigste faktorene som gir høy 
medarbeidertilfredshet.  
Vi ser en økende grad av nærvær på arbeidsplassen. De er stolte av arbeidsplassen sin og trives sammen 
med kollegaene sine. Vi jobber i dag med en kompetanseplan for pleie og omsorg. Vi har gjort en 
kartlegging av både formell og uformell kompetanse i forhold til alle ansatte. Vi skal bruke denne sett 
opp mot samhandlingsreformen og vil ut fra dette både videreutdanne og eventuelt søke etter ny 
kompetanse etter hva vi har behov for. 


 


Kapittel 5.  Vurdering av resultateffektivitet 
 
Med resultateffektivitet menes om tjenestens resultater står i forhold til de ressursene som er 
satt inn i form av budsjettmidler og antall årsverk 
 
Pleie og omsorg i Marker kommune kjennetegnes ved: 
 


1. Den økonomiske nettorammen for PLO i Marker er noe lavere enn gjennomsnittet for landet. 
2. Få brukere med omfattende bistandsbehov både i hjemmetjenesten og på institusjon.  
3. God institusjonsdekning. Noe lavere dekning på hjemmetjenesten enn landet for øvrig. 
4. Mange får noen tjenester, forebyggende jmf. Samhandlingsreform 
5. Høy kvalitet på tjenester. Øke tilgang på legetjenester i institusjon. 
6. Brukertilfredsheten er meget god 
7. Medarbeidertilfredsheten er meget god. 
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Figur 9 Tjenesteprofil 
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BistandsbehovRessursinnsats Enhetskostnad Kvalitet MedarbeidereBistandsbehovRessursinnsats Dekningsgrader Enhetskostnad Kvalitet Medarbeidere


 
 
 
Det er en klar sammenheng mellom resultater og innsatsfaktor. Brukerne og medarbeiderne er godt  
fornøyde.  Brukerne mener de får en tjeneste med trygghet, forutsigbarhet og høy grad av respekt.   
Vi har få eller ingen klager på saker.  Alle som har behov for en tjeneste, får det ut fra en faglig 
vurdering. 
Medarbeiderne mener at de gjør en viktig jobb, og er stolte over arbeidsplassen sin. 
 
 
 
 
 
Kan kommunen gi flere hjelp med samme ressursinnsats uten at det går ut over kvaliteten? 
 


� Vi gir i dag flere med lavt bistandsbehov mer hjelp en gjennomsnitt ellers i landet.  Dette 
begrunner vi med at det er viktig med forebygging, så flere kan klare seg hjemme lenger. 
Brukeren har den tryggheten at de vet at den dagen de trenger en tjeneste, vil de få hjelp. 


 
� Marker kommune er langstrakt, og en del eldre bor langt unna sentrum.  Med et politisk vedtak 


om å bygge 10 nye omsorgsboliger i tilknytning til MBSS, vil flere føle trygghet, og det vil være 
lettere å gi disse hjemmetjenester. 


 
� Det har vært en økning av brukere under 79 år.  Dette er utfordringer som må undersøkes 


nærmere fordi tallene ikke skiller på ulike brukergrupper (eks. personer med utviklingshemming, 
psykiske lidelser og/eller rus)  En trenger å gå grundigere gjennom disse tallene, og se hvem 
denne gruppen er, og om det er riktige og effektive tjenester som gis. 
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Konklusjonen er at Marker kommune har god resultateffektivitet, men at kvaliteten på tjenestene 
kanskje kan forbedres noe uten å øke ressursbruken ved å samordne tjenester og personale.   
Marker kommune bruker i dag totalt sett lite ressurser til Pleie- og omsorgstjenester, og en reduksjon av 
ressursbruken vil mest sannsynlig medføre en svekkelse av kvaliteten i tjenesten.  Dette kan igjen også 
gi redusert medarbeidertilfredshet og økt sykefravær. 
 


 


Kapittel 6.  Mål og forbedringstiltak 
 
Det er meget viktig å merke seg at selv om brukerne og medarbeiderne er fornøyde, er det likevel flere 
forbedringsområder. Pleie og Omsorg gir tjenester til brukere av psykisk helse og P.U. Disse brukerne 
kunne fått et mer helhetlig tilbud hvis vi kunne tilby målrettet miljøarbeid. Disse brukerne får blant annet 
hjemmehjelpstjenester i PLO. Det er som regel yngre mennesker som burde blitt tilbudt praktisk bistand 
og opplæring i hjemmet i stedet.  
 
Støttekontakt, omsorgslønn og avlastning bør ligge under P.U og psykisk helse. Det er stort sett brukere 
av denne tjenesten som mottar disse tjenestene. 
 
Vi står ovenfor en stor samhandlingsreform som vi pr. i dag vet lite om med hensyn til hvilke reelle 
kostnader kommunen står overfor.  Vi er så heldige at vi har en ny 10 sengs korttids-/rehabiliterings-
avlastningsavdeling som vi kan møte samhandlingsreformen med. Den bygningsmessige utfordringen  
er på plass, men det gjenstår å se om bemanningen er god nok. 
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Marker Kommune, Pleie- og Omsorgs målsetting: 
 


Raus – Glede - Utvikling  
 


Hovedmål:  Tilpassede tjenester ut i fra brukers behov. 
Delmål:  Tydelig informasjon, god og effektiv saksbehandling, riktig legemiddelbehandling 
 
 
 
 


Mål Tiltak Frist  Ansvar 


Møte 
samhandlingsreformen 


Øke legetjenesten i 
institusjon, 
samarbeid 
rehab.korttidsplasser 
og hjemmetjenesten, 
innføring av 
meldingsløftet. 


Budsjett 2012, 
innfasing frem til 
2016 


Virksomhetsleder, 
avdelingssykepleiere, 
IT avd. 


Ha god kommunikasjon 
med pårørende 


Pårørendesamtaler en 
gang pr. år 31.12.2012 


Primærkontakt og 
sykepleier 


Gi en tjeneste av god 
kvalitet ved å følge 
kompetanseplan 


Nødvendige 
kompetansetiltak 
iverksettes ut fra 
behovet Kontinuerlig Virksomhetsleder 


Bedre utnyttelse av 
ansatte ressurser, 
fordele fag Ny turnus alle ansatte Vår 2012 


Personalkonsulent, 
avdelingssykepleier, 
virksomhetsleder og 
fagforbund 


Kvalitetssikre tjenester 


Ansvarsfordeling av 
oppgaver for alle 
ansatte, 
vurderingsbesøk, 
vedtak og riktig 
IPLOS score Vinter 2011/2012 Avdelingssykepleiere 


Bedre utnyttelse av 
ressurser Målrettet miljøarbeid 2012 


 
P.U og psykisk helse 


Opprettholde 
nåværende hjemler i 
PLO 


Budsjett som dekker 
faktiske kostnader til 
8% sykefravær, 
permisjoner og 
helgedagstillegg Budsjett 2012 Virksomhetsleder 


                                                    
                                                                                                           Marker Pleie og omsorg, 07.11.2011 











































































