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Dato:   
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Godkjenning av protokoll  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
17/12 Kommunestyret 13.03.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Protokoll fra kommunestyremøte 14.02.2012 godkjennes. 
 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: Per Øivind Sundell 
Dato:  17.02.2012 
Saksmappe:  12/94 
 

 

 

Rullering av reglement for finansforvaltningen i Marker 
kommune  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
12/12 Formannskapet 01.03.2012 
18/12 Kommunestyret 13.03.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling. 
 

Reglement for finansforvaltningen i Marker kommune vedtas. 
 
 
Behandling i formannskapet – 01.03.2012: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

Reglement for finansforvaltningen i Marker kommune vedtas. 
 
 
 
Bakgrunn: 
 

Kommunestyret vedtok nytt reglement for finansforvaltningen i sitt møte 22.juni 2010 i k.sak 
38/10. I §2.2 fremgår at reglementet skal vedtas minst en gang hver kommunestyreperiode. 
Med det som bakgrunn legger rådmannen derfor frem reglementet til ny behandling og 
vurdering. 
 
Kommunal- og regionaldepartementet fastsatte ny sentral forskrift om kommuners og 
fylkeskommuners finansforvaltning i 2010. Det lokale reglementet som nå legges frem for 
rullering bygger på den sentrale forskriften. Reglementet gir rammer og retningslinjer for 
hvordan forvaltningen av kommunens ledige likviditet og andre midler skal skje. Reglement-
et er tidligere kvalitetssikret av Indre Østfold Kommunerevisjon IKS.  
 
Overordnet mål ved utarbeidelsen av reglementet har vært å sikre at finansporteføljen blir 
forvaltet slik at en oppnår lavest mulig finansutgifter kombinert med høyest mulig finans-
inntekter med en lav finansiell risiko. Marker kommune har de seinere årene ikke benyttet seg 
av plassering i pengemarkedsfond, verdipapirer m.v., men har gjennomgående plassert ledig 
likviditet som innskudd i bank. Selv om både tidligere og ny sentral forskrift åpner for annen 
plassering, vil rådmannen gjennom vårt lokale reglement ikke åpne for dette. Dersom det 
seinere skulle bli mer aktuelt med alternativ plassering, må kommunestyret eventuelt foreta 
justeringer i reglementet. 
 
Reglementet legger opp til at rådmannen rapporterer på status for finansforvaltningen i 
forbindelse med tertialrapportering og årsrapportering. 
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Vurdering: 
 

Rådmannen viser til erfaringene med reglementet siden dette ble vedtatt i 2010 og ser ingen 
behov for å foreta endringer i dette ved denne rulleringen. Det anbefales derfor at gjeldende 
reglement vedtas på nytt.  
 
 
Vedlegg: 
 

• Reglement for finansforvaltningen i Marker kommune, vedtatt av kommunestyret 
22.juni 2010 i k.sak 38/10 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: Per Øivind Sundell 
Dato:  17.02.2012 
Saksmappe:  12/95 
 

 

 

Økonomireglement for Marker kommune  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
13/12 Formannskapet 01.03.2012 
19/12 Kommunestyret 13.03.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Forslag til økonomireglement for Marker kommune vedtas. 
 
Behandling i formannskapet 01.03.2012: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

Forslag til økonomireglement for Marker kommune vedtas. 
 
 
 
Bakgrunn: 
 

Rådmannen la frem utkast til et samlet økonomireglement for kommunestyret i april 2008 
(k.sak 21/08). Kommunestyret vedtok da å oversende reglementet til revisjonen for vurdering 
i samsvar med krav i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Etter 
revisjonens gjennomgang ble reglementet delt opp i 2 deler der alt knyttet til finansfor-
valtning ble skilt ut i et eget finansreglement. Dette finansreglementet ble siden behandlet og 
vedtatt av kommunestyret i juni 2010 (k.sak 38/10). Den resterende delen av reglementet, det 
vil si det egentlige økonomireglementet, er nå også gjennomarbeidet og klar for formelt 
vedtak.  
 
Marker kommune har ikke til nå hatt noe samlet oversikt over gjeldende regler i forhold til 
økonomiforvaltningen.  
 
Økonomireglementet skal sikre en etisk og effektiv forvaltning av kommunens verdier i tråd 
med kommunestyrets planer og målsetninger. Økonomireglementet skal gi en helhetlig 
oversikt over lokale bestemmelser for kommunens økonomiforvaltning. Det beskriver plikter 
og rettigheter som gjelder forbruk, endringer og oppfølging av kommunens budsjett, samt 
klargjør det ansvar politiske fora og administrasjonen har gjennom delegering av myndighet. 
 
Hovedformålet med økonomireglementet er: 

• å bidra til en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Marker kommune 
• å bidra til god økonomistyring 
• å gi de folkevalgte et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag 

 
Økonomireglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om 
kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), forskrifter av 15. desember 2000; nr 1423 
om årsbudsjett, nr 1424 om årsregnskap og årsberetning, nr 1425 om rapportering fra 
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kommuner og fylkeskommuner samt forskrift av 2. februar 2001 nr 144 om kommunale og 
fylkeskommunale garantier. Økonomireglementet gjelder som et supplement til ovennevnte 
lover og forskrifter. 
 
Reglementet inkluderer egen del om investeringer/bygg – dette erstatter ”Reglement for 
byggeprosjekter i investeringsregnskapet” vedtatt av kommunestyret i sak 40/06. Rådmannen 
finner det hensiktmessig å samle også disse reglementene under samle-betegnelsen 
økonomireglement.   
 
 
Vurdering: 
 

Utkastet til reglement som nå foreligger er grundig bearbeidet og kvalitetssikret. Reglementet 
er bevisst ført på et overordnet plan. Mer detaljerte og omfattende administrative oppgave-
beskrivelser som bygger på de rammer og forutsetninger som økonomireglementet gir, 
foreligger allerede og flere er under utarbeidelse. 
 
I samsvar med reglementets §1.4 legger rådmannen opp til rullering av reglementet minimum 
en gang hver kommunestyreperiode – og da fortrinnsvis sammen med finansreglementet. 
 
 
Konklusjon: 
 

Rådmannen anbefaler at forslaget til økonomireglement for Marker kommune vedtas. 
 
 
Vedlegg: 
 

Økonomireglement for Marker kommune, utkast pr februar 2012 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  M50  
Saksbehandler: Vidar Østenby 
Dato:  23.02.2012 
Saksmappe:  12/141 
 

 

 

Selskapsavtale for Indre Østfold Renovasjon IKS  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
15/12 Plan- og miljøutvalget 28.02.2012 
14/12 Formannskapet 01.03.2012 
20/12 Kommunestyret 13.03.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Revidert ”Selskapsavtale for Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR) godkjennes.  
 
 
Behandling i Plan og miljøutvalget: 
Representanten Finn Labråten (Krf) fremmet følgende forslag: 
Revidert selskapsavtale for Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR) godkjennes med unntak av 
forslag til ny §10.  § 10 STYRET  i eksisterende avtale opprettholdes. 
 
Representanten Finn Labråtens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i formannskapet: 
Rådmannens forslag til innstilling med forslag til endring fra Plan og miljøutvalget ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Revidert ”Selskapsavtale for Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR) godkjennes med unntak av 
forslag til ny §10.  § 10 STYRET  i eksisterende avtale opprettholdes. 
 
 
Sammendrag: 
I 2011 behandlet alle de 7 eierkommunene i IØR eierstrategi for selskapet, der eiers 
forventninger og føringer for selskapet går fram. 
 
På bakgrunn av denne behandlingen har selskapets ledelse igjen fremmet et revidert forslag til 
selskapsavtale. Forslaget er behandlet i selskapets styre og selskapets representantskap.  
 
Tidligere forslag ble ikke sluttbehandlet i alle kommuner. 
 
Bakgrunn: 
Forslaget til selskapsavtale bygger i stor grad på tidligere avtale, men åpner for utvidelse av 
virksomheten ut fra det som ble skissert i eierskapsstrategien.  
 
Kommunestyret i hver eierkommune vedtar selskapsavtalen. For at ny selskapsavtale skal 
være gyldig må alle kommuestyrene godkjenne samme avtale.  
 
I brevet fra IØR heter det: 
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”Representantskapet anbefaler at revidert selskapsavtale videresendes til eierkommunene for 
endelig godkjenning, men det gjøres oppmerksom på at et flertall av representantene går inn 
for at dagens styresammensetning beholdes. 
 
Bakgrunnen for vedtaket er behandling av eierskapsmeldingen for IØR i eget 
representantskapsmøte 10.05.2011 (sak 6/11). 
 
Vedtatt eierskapsmelding medfører: 
 

• Representantskapet blir et interkommunalt planstyre mht bl.a. avfallsplan. 
• Antall styrerepresentanter reduseres og det skal vektlegges ulik kompetanse ved 

valg. Dette innebærer at en valgkomité må velges. 
• Etablering av et VAR-selskap skal vurderes. 
• Felles utfakturering til den enkelte abonnent skal utredes. 
• Mulig overføring av forvaltningsmyndighet til IØR for enkelte områder. 

 
Vedtaket medfører at selskapsavtalen må endres. Styret i IØR godkjente i sak 28/11 av 
15.09.2011 forslag til ny selskapsavtale.   
 
Kommentarer til de enkelte paragrafer: 
 
§1. Navn på eierkommuner m/org.nr. – ingen forandring. 
 
§2. Hovedkontor m/regnskapsadresse skal fortsatt være i Askim. 
 
§3. Formål. § 3 er kommunenes oppdrag til selskapet og denne er bearbeidet for å gjenspeile 
dagenes situasjon.    
 
§ 4. Eierandel/forpliktelser. Denne er justert for 2011. 
 
§5. Fremtidige forpliktelser. Dette gjelder oppbygging av etterdriftsfond. 
 
§ 6. Låneopptak og garantistillelse. Denne regulerer selskapets låneopptak, samt at vi ikke 
kan stille garantier for andre. 
 
§7. Driftsutgifter. Vi foreslår en forenkling i forhold til gjeldende. Nytt forslag vil kunne også 
omfatte at IØR fakturerer kundene direkte. 
 
§8. Representantskapet. I henhold til vedtatt eierstrategi skal representantskapet også være et 
interkommunalt planstyre. Det er også nytt at representantskapet skal velge leder, nestleder 
og valgkomité for styrevalg for 4 år av gangen. 
 
§9. Representantskapets møter. Iht. eierstrategien skal det være et vårmøte og et høstmøte 
samt eiermøter med fordeling av saker på respektive møter. 
 
§10. Styret. Iht. eierstrategien skal antall styremedlemmer reduseres til totalt 6. Valgperioden 
er satt til 4 år.  
 
§§ 11 – 18. Denne er identisk med gjeldende avtale” 
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Endret avtale medfører ingen endret økonomi for selskapet eller mellom selskapet og 
kommunene.  
 
Vurdering: 
Forslaget til selskapsavtale inneholder kun ett punkt som det til nå er avdekket uenighet om. I 
den gjeldende avtalen fastsettes det at styret i IØR skal ha 10 medlemmer, Askim og Eidsberg 
2 representanter hver, Marker, Trøgstad, Spydeberg, Hobøl og Skiptvet har 1 representant 
hver. De ansatte har 1 representant.  
 
I forslaget til revidert avtale foreslås det at styret skal bestå av 6 representanter, 5 valgt av 
representantskapet og 1 av og blant de ansatte. Representantskapet var delt i synet på dette. 
Flertallet ønsker å beholde dagens ordning, mens mindretallet ønsker 6 representanter i styret.  
 
Den gjeldende ordningen sikrer at alle eierkommunene kan bli representert i styret.  
 
Kommunen har tidligere gått inn for endret styresammensetning i behandlingen av 
eierskapsmeldingen og eierstrategien for selskapet, og administrasjonen følger derfor dette i 
sin innstilling. Dersom det nå er politisk enighet om å fravike dette, kan dette fremmes som 
forslag i møtet. 
 
Konklusjon: 
Revidert selskapsavtale for Indre Østfold Renovasjon godkjennes 
 
 
Vedlegg: 
 
 
SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD RENOVASJON IKS (IØR)  
 
§ 1  NAVN 
Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR) er en interkommunalt virksomhet som er opprettet med 
hjemmel i lov om interkommunale selskaper (lov av 29. januar 1999 nr. 6). Virksomheten er 
eget rettssubjekt og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. 
Selskapets deltakere er kommunene Askim (org.nr. 840 894 312), Eidsberg (org.nr. 944 345 
035), Marker (org.nr. 964 944 334), Skiptvet (org.nr. 941 962 726), Spydeberg (org.nr. 964 
947 352), Hobøl (org.nr. 964 947 449) og Trøgstad (org.nr. 964 947 260). 
 
§ 2  HOVEDKONTOR 
Selskapets kontorkommune er Askim. 
 
§ 3  FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 

Utføre offentlige tjenester for sine eiere 
• herunder innsamling  og behandling av husholdningsavfall hjemlet i 

Forurensingsloven §§29, 30 og 31. 
• Selskapet kan selge tjenester til andre enn sine eiere. 
• Selskapet kan eie/være medeier i andre selskap 
• All forretningsmessig virksomhet av vesentlig betydning bør skilles ut og utføres i 

egne selskaper. 
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§ 4  EIERANDEL - FORPLIKTELSER 
Det er ikke forutsatt noen innskuddsplikt i selskapet.  Deltakerkommunenes ideelle eierandel i 
selskapet beregnes ut fra antall registrerte abonnenter foregående år, dvs. siste avlagte 
regnskap.  Det samme gjelder forpliktelsene. 
 
Eierandel 2011: Askim kommune: 31,2 % 
 Eidsberg kommune: 23,9 % 
 Marker kommune: 7,0 % 
 Skiptvet kommune: 6,9 % 
 Spydeberg kommune: 10,6 % 
 Trøgstad kommune: 11,1 % 
 Hobøl kommune: 9,3 % 
 
§ 5  FREMTIDIGE FORPLIKTELSER 
IØR skal sette av midler til etterdrift av deponiet i samsvar med vilkår i konsesjoner og 
avtaler. 
 
§ 6  LÅNEOPPTAK OG GARANTISTILLELSE 
Selskapet kan oppta lån til kapitalformål og konvertering av eldre gjeld.  Representantskapet 
vedtar rammer for selskapets totale låneopptak.  Rammen for selskapets samlede låneopptak 
må ikke overskride ett års omsetning. 
Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres 
økonomiske forpliktelser. 
 
Virksomheten kan ikke selv låne ut penger 
 
§ 7  DRIFTSUTGIFTER OG ANSVARSFORHOLD 
Selskapets drift skal dekkes inn ved gebyrer og inntekter ved salg av selskapets tjenester og 
produkter. 
  
§ 8  REPRESENTANTSKAPET 
Det øverste organ for virksomheten er representantskapet. 
Representantskapet er øverste ansvarlig for det interkommunale plansamarbeid om 
kommunedelplan for avfall iht Plan- og bygningsloven kap. 9. 
Representantskapet består av 14 medlemmer, 2 fra hver av eierkommunene. 
Det velges personlige vararepresentanter. 
Valgene gjelder for 4 år og følger kommunevalgperioden. 
Den enkelte eier kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden.  
Nyvalg skjer for den gjenværende del av valgperioden. 
 
Representantene velger selv sin leder, nestleder og valgkomite for styrevalg for 4 år av 
gangen. 
 
§ 9  REPRESENTANTSKAPETS MØTER 
Representantskapet trer ordinært sammen 2 ganger årlig, innen 1. mai og innen 15. oktober. 
 
Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøtene.  Innkallingen skal skje 
skriftlig og minst 4 uker i forkant av møtet.  Innkallingen skal inneholde saksliste.  

 Side 11 av 30   
 



  Sak 20/12 
 

Saksdokumenter skal være utsendt minst 1 uke før møtet. 
I forkant av representantskapsmøtene skal det innkalles til et eiermøte hvor deltakere er 
representantskapsmedlemmene, styret og rådmennene. 
 
Vårmøtet skal behandle: 
 

a. Årsmelding og revidert regnskap 
b. Valg av revisor 
c. Godkjenne disponering av driftsresultatet 
d. Rammer for låneopptak   
e. Godtgjøring til styret 
f. Andre saker som er forberedt ved innkallingen 
 
Høstmøtet skal behandle: 

a) Økonomi- og handlingsplan 
b) Interkommunal avfallsplan 
c) Andre saker som forberedt ved innkallingen. 

 
Gyldig vedtak kan ikke gjøres uten at minst 8 av medlemmene er til stede.  Vedtakene gjøres 
med vanlig flertall av de stemmer som er avgitt.  Står stemmene likt er møteleders stemme 
avgjørende. 
Rådmennene i deltakerkommunene har møte- og talerett. 
Daglig leder og styrets leder møter i representantskapet, og styrets medlemmer kan møte i 
representantskapet med talerett. 
Utenom de saker som er ført opp i innkallingen, kan ethvert medlem av representantskapet 
sette fram interpellasjoner.  Disse rettes til representantskapets leder.  Interpellasjoner må 
være anmeldt til lederen minst 5 dager før representantskapet trer sammen. 
 
Representantskapets leder plikter å innkalle representantskapet til møte når styret, revisor, 
minst en av deltakerne eller minst en tredjedel av representantskapets medlemmer krever det 
for behandling av en bestemt sak. 
 
§ 10  STYRET 
Styret består av 6 medlemmer, 5 velges av representantskapet og 1 av og blant de ansatte. 
Representantskapet velger i tillegg numerisk 1 varamedlem til styret. Denne har møte- og 
talerett i styremøtene. 
 
Styremedlemmene velges for 4 år og styret sitter fram til regnskap og årsberetning fra siste 
regnskapsår er behandlet. Suppleringsvalg kan foretas i alle representantskapsmøter. 
 
Representantskapet velger styrets leder og nestleder. Daglig leder og 
representantskapsmedlemmer kan ikke være medlem av styret. 
 
Daglig leder har tale- og forslagsrett i styremøter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at 
vedkommende ikke skal møte. 
  
§ 11  STYRETS MØTER 
Styrelederen innkaller til møte når vedkommende finner det nødvendig eller når minst 2 av 
styrets medlemmer forlanger det.  Innkalling til møte skal skje med minst l ukes varsel, og 
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skal være vedlagt oppgave over saker som skal behandles samt saksdokumenter. 
 
Styremøtene ledes av styrets leder.  Vedtak fattes med alminnelig flertall.  Ved votering i 
styret teller hver stemme likt.  Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.  Styret er 
beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.  Styrets leder sørger for at 
det blir ført protokoll fra styremøtene.  Protokollen skal underskrives av tilstedeværende 
styremedlemmer.  
 
Dersom styreleder eller nestleder ikke kan møte, velger styret en setteleder. 
 
Representantskapets leder har møte- og talerett, men ikke stemmerett i styret. 
 
Styret utarbeider forslag til handlings- og økonomiplan for 4 år fremover og utarbeider på 
grunnlag av dette årsbudsjettet. Styret fører løpende tilsyn med virksomheten og har ansvaret 
for at pålagte oppgaver utføres.  Styret iverksetter representantskapets vedtak, men kan kun 
oppta lån eller påføre de deltakende kommunene forpliktelser i den utstrekning det foreligger 
særlig vedtak om dette i representantskapet. 
 
Styret har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder. 
 
§ 12  DAGLIG LEDER 
Daglig leder ansettes av styret og administrerer virksomheten og har ansvar for at en hver 
arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de 
vedtak som fattes av styret. 
 
Daglig leder skal holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om 
økonomi- og personalforhold. 
 
§ 13  ØKONOMIFORVALTNINGEN 
Styret fastsetter regnskaps- og budsjettsystemer. 
 
§ 14  ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN 
Selskapsavtalen, unntatt de begrensning som framgår av § 4 i lov om interkommunale selskap 
(1999) kan endres av representantskapet med 2/3-flertall. 
 
Forslag til endringer kan fremmes av styret, representantskapet eller en eller flere av de 
deltakende kommunene. 
 
§ 15  UTTREDEN OG OPPLØSNING 
Den enkelte deltakende kommune kan med ett års varsel si opp sitt deltakerforhold i 
selskapet.  Det må forhandles om betingelsene ved uttreden med utgangspunkt i Lov om 
interkommunale selskaper, § 30. 
 
Forslag til oppløsning av samarbeid må vedtas enstemmig av representantskapet.  Vedtak om 
oppløsning må godkjennes av samtlige samarbeidende kommuner og departementet. 
 
§ 16  VOLDGIFT 
Eventuell tvist om forståelse av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter i forbindelse med 
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det økonomiske oppgjøret etter opplysning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemnd på 3 
medlemmer som oppnevnes av Fylkesmannen i Østfold, om ikke annen ordning følger av lov 
og forskrift. 
 
§ 17  IKRAFTTREDELSE 
Selskapsavtalen trer i kraft fra vedtakelsestidspunktet. 
 
 
Vedtak:   Styret i IØR sak 37/11 09.11.2011 
  Representantskapet i IØR sak 8/11 18.11.2011 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: Vidar Østenby 
Dato:  23.02.2012 
Saksmappe:  12/146 
 

 

 

Kommunale næringsfond  2012 - forslag til nye vedtekter  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
16/12 Formannskapet 01.03.2012 
21/12 Kommunestyret 13.03.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Forslag til nye vedtekter for Marker kommunes næringsfond vedtas. 
 
Behandling i formannskapet 01.03.2012: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Forslag til nye vedtekter for Marker kommunes næringsfond vedtas. 
 
 
Sammendrag: 
Marker kommune har de siste årene fått tildelt kr 100.000 fra fylkeskommunen til påfylling 
av det kommunale næringsfondet.  
 
Kommunen har praktisert en søknadsrunde med felles framstilling av alle søknader. 
Det kan enkelte ganger være behov for løpende behandling, og dette er tatt inn i det nye 
forslaget til vedtekter. 
 
Forslag til ny vedtekter følger vedlagt. 
 
Bakgrunn: 
Rundskriv H-16/98 fra Kommunal- og regionaldepartementet om kommunale næringsfond, 
har vært lagt til grunn for behandlingen av søknader tidligere. I tillegg har Marker kommune 
utarbeidet egne vedtekter. 
 
Målsettingen med det kommunale næringsfondet er å styrke kommunens mulighet til lokalt 
næringsutviklingsarbeid med utgangspunkt i lokalmiljøets forutsetninger og muligheter.  
  
Fondet skal brukes til tiltak med formål å fremme næringsutviklingsarbeidet, gjennom 
kommunalt tilretteleggingsarbeid/tiltak eller støtte til nyetableringer og videreutvikling av 
eksisterende bedrifter. 
  
Nevnte rundskriv bestemmer at bruken av næringsfondet kommer inn under EØS-regelverket 
om bagatellmessig støtte og også skal behandles i forhold til retningslinjer utarbeidet av 
Kommunal- og regionaldepartementet og Innovasjon Norge. Av dette følger at det skal 
vurderes forhold som sysselsettingseffekt /etterspørselseffekt, mulig konkurransevridning 
som følge av tildelingen, miljøkonsekvenser, faguttalelser, tiltaket i forhold til strategisk 
næringsplan, egen forvaltningspraksis, om søker tidligere er gitt støtte til dette eller andre 
tiltak og eventuelt andre forhold. 
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Vurdering: 
Dersom kommunen over eget budsjett bevilger penger til påfyll av næringsfond, eller det fra 
andre kilder mottas midler som kan benyttes til samme formål, foreslås at samme vedtekter 
legges til grunn. Forslaget til nye retningslinjer legger derfor til grunn at alle penger til samme 
formål samles i ett fond, og behandles etter samme retningslinjer. Det forslås at ordningen 
med en søknadsfrist i året avvikles, og at søknader behandles fortløpende.  
Hovedtyngden av behandlingene vil en imidlertid fortsatt søke å samle til formannskapets 
juni-møte. 
 
Ved flere søknader, så kan de behandles i felles saksframlegg, men den enkelte søker vil få et 
tildelingsbrev med klagefrist og klageveiledning. I tillegg skal tildelingsbrevet inneholde  
  

• Formålet med tildelingen og hva midlene skal kunne benyttes til 
• Eventuelle vilkår knyttet til bruken av midlene 
• Spesifisert tilskuddsgrunnlag og finansieringsplan 
• Tidsfrist for utbetaling 
• Krav til dokumentasjon i forbindelse med utbetaling 
• Mulige reaksjonsformer dersom mottaker ikke opptrer i samsvar med vilkåret for 

tildeling 
  
Det kan gis inntil 50% tilskudd av støtteberettiget beløp. I enkelte tilfeller kan også høyere 
prosentvis tildeling være aktuell. Dette gjelder særlig i forhold til kvinner, ungdom og 
grupper som har vanskelig med å komme inn på arbeidsmarkedet. Videre vil vi prøve å 
stimulere til at bedrifter som sysselsetter kun en person, som gjerne er eieren, gis stimulans til 
utvidelse og ansettelse. 
   
På grunn av mulig konkurransevridning sier retningslinjene at en skal være spesielt varsom i 
forhold til tildelinger knyttet til detaljhandel og servicevirksomhet. Da det her dreier seg om 
begrenset støtte, har en i samråd med Innovasjon Norge kommet til at det kan legges lite vekt 
på denne vurderingen, og at også slike virksomheter skal kunne gis støtte. 
 
Søknader og søknadsbehandlingen unntas offentlighet, mens vedtaket er offentlig. 
 
Konklusjon: 
Forslaget til nye vedtekter godkjennes. 
 
Vedlegg: 
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Vedtekter for Marker kommunes næringsfond 
 
1 FORMÅL  
 
Marker kommunes næringsfond skal nyttes til å fremme etablering og utvikling av 
næringsvirksomhet, enten ved direkte finansiell støtte til bedrifter/personer eller i form av 
indirekte kommunale tiltak relatert til infrastruktur og tiltaksprosjekter. 
 
Fondet består av de midler som til en hver tid er til disposisjon, enten de er kommet 
gjennom tildeling fra fylkeskommunen, kommunale bevilgninger eller fra andre kilder. 
 
2 FORVALTNING  
 
Formannskapet fungerer som styre for fondet. 
 
Søknader, saksbehandling og saksframlegg knyttet til fondet unntas offentlighet, mens 
endelig vedtak er offentlig. 
 
3 SAKSBEHANDLING  
 
Rådmannen forbereder saker for fondsstyret.  
 
I saksforberedelsen skal det vurderes forhold som sysselsettingseffekt /etterspørselseffekt, 
mulig konkurransevridning som følge av tildelingen, miljøkonsekvenser, om tiltaket er i 
henhold til kommunale næringsstrategier, egen forvaltningspraksis, om søker tidligere er gitt 
støtte til dette eller andre tiltak, og eventuelt andre forhold. 
 
4 REGNSKAP/RAPPORTERING  
 
Budsjett, regnskap og anvisning skal følge ordinære kommunale bestemmelser.  
 
5 KRAV TIL SØKNADSDOKUMENTASJON  
 
For søknader om støtte kreves som hovedregel følgende:  
 

• beskrivelse av formålet  

• kostnadsoverslag   

• finansieringsplan   

• driftsbudsjett for søkerens virksomhet  
 
6 STØTTEVILKÅR  
 
Samlet støtte til bedrifter/personer kan ikke overstige 50% av samlet kapitalbehov.  
 
Tiltak som bedrer kvinner og ungdoms sysselsettingsmuligheter, kan ved nyetableringer gis 
inntil 75% tilskudd av samlet kapitalbehov. Det samme gjelder tiltak som fører til en økt fast 
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sysselsetting av virksomheter som fra før kun sysselsetter en person, eller som tilrettelegger 
for sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne. 
 
Investeringer/tiltak med en total kostnadsramme på under kr. 10.000,‐ kan ikke gis tilskudd 
fra næringsfondet.  
 
Det gis støtte både til nyetablering og til utvidelse av eksisterende virksomhet.  
 
 
7 TILSAGN, UTBETALING OG OPPFØLGING  
 
Tilskuddet utbetales etter at investeringen er gjort.  
 
Tilskudd fra næringsfondet utbetales mot revisorbekreftet regnskap/attestasjon fra 
revisor/regnskapsfører på at investeringen er gjort og at fakturaene er betalt. Anmodning 
om utbetaling av tilskudd skal vise en enkel oversikt over utgiftene og henvisning til 
motsvarende poster i søknaden.  
 
8 GENERELLE TILSKUDDSVILKÅR  
 
Tilskuddet skal brukes i samsvar med søknaden. Den som får tilskudd må underskrive en 
erklæring der dette framgår.  
 
Tildelingsbrevet skal inneholde  
  

• Formålet med tildelingen og hva midlene skal kunne benyttes til 

• Eventuelle vilkår knyttet til bruken av midlene 

• Spesifisert tilskuddsgrunnlag og finansieringsplan 

• Tidsfrist for utbetaling 

• Krav til dokumentasjon i forbindelse med utbetaling 

 
Alle tilskudd gitt av næringsfondet avskrives fra fondets side over en periode på 3 år med en 
tredjedel pr. år.  
 
Dersom prosjektet endres vesentlig i forhold til søknaden, skal styret for næringsfondet 
behandle søknaden på nytt. Dersom endring i prosjektet ikke tas opp med næringsfondets 
styre, kan tilsagnet inndras.  
 
Dersom driftsmidler det er gitt tilskudd til avhendes innen tre år etter utbetalingen av 
tilskudd skal tilskuddet helt eller delvis tilbakebetales til fondet. I spesielle tilfeller kan styret 
dispensere fra denne bestemmelsen.  
 
Tilsagnet må benyttes innen to år fra tilsagnet er gitt.  
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9 ANDRE BESTEMMELSER VEDR. FONDET  
 
Fondsstyret bevilger tilskudd fra fondet innenfor de økonomiske rammer som til en hver tid 
foreligger. 
 
Søknader behandles fortløpende. 
 
For at man skal kunne tildeles støtte fra fondet må investeringen det søkes om støtte til 
være foretatt etter siste ordinære tildeling, og søknad om støtte må være sendt før 
investeringen ble foretatt.  
 
Fondsstyret kan i spesielle tilfeller fravike fra disse regler. 

 

Vedtatt i Marker kommunestyre: 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  S01  
Saksbehandler: Per Øivind Sundell 
Dato:  28.02.2012 
Saksmappe:  12/148 
 

 

 

Ny eierstrategi for Østfold Energi  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
22/12 Kommunestyret 13.03.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Marker kommune bifaller forslaget til strategi for eierskap i Østfold Energi. 
 

2. Marker kommune godkjenner forslaget om å endre aksjonæravtalen vedrørende 
innføring av mer formelle eiermøter. 

 
 
 
Bakgrunn: 
 

I eiermøte i Østfold Energi 3.movember 2011 ble det nedsatt et utvalg av ordførere og 
rådmann for å utarbeide en ny eierstrategi for Østfold Energi. Utvalget har bestått av: 
 

Fylkesordfører, Ole Haabeth 
Fylkesrådmann, Atle Hage 
Rådmann i Halden, Per Egil Pedersen 
Ordfører i Moss, Tage Pettersen 
Ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje 
Ordfører i Marker, Stein Erik Lauvås 
 
Utvalget har nå ferdigstilt sin innstilling og har sendt dette ut til eierne for behandling – se 
vedlegg. 
 
 

Oppsummering av hovedpunkter i utvalgets innstilling: 
 

 Østfold Energi skal konsentrere sin virksomhet om verdiskapning innenfor fornybar 
energi. 

 

 Selskapets strategi bør konsentreres om forretningsområder hvor selskapet har 
særpreget kompetanse og hvor det er mulighet for lønnsom vekst fremover. 

 

 Eierskapet i Østfold Energi bør ligge fast, men muligheten for en minoritetseier som 
kan tilføre kapital til utvikling bør utredes. 

 

 Eierskapet er langsiktig finansielt, men med en samfunnsmessig dimensjon. 
 

 

 Det bør være en balansert utbyttepolitikk med fast utbytte som leveres nesten uansett, 
og et utbytte ut over dette som kan variere. 

 

 Styrets størrelse og valgreglene endres ikke, men både eiere og valgkomite bør bruke 
dagens ordning for å sikre et samlet sett kompetent styre. 
 

 Eiermøtenes rolle som kommunikasjonsarena bør styrkes ved å ta inn et nytt punkt i 
aksjonæravtalen om eiermøter. 
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Vurdering: 

ar ingen merknader til forslag til eierstrategi og vil anbefale at Marker 
ravtalen 

edlegg: 

r eierskapet i Østfold Energi 2012. Rapport fra arbeidsutvalg nedsatt i eiermøte 

 

ådmannen hR
kommune bifaller denne. Videre går rådmannen inn for forslaget om å endre aksjonæ
vedrørende innføring av mer formelle eiermøter.  
 
 
V
 

trategi foS
3.november 2011. 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  A00 &14 
Saksbehandler: Per Øivind Sundell 
Dato:  17.02.2012 
Saksmappe:  11/601 
 

 

 

Tilstandsrapport for Marker skole 2010-2011  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
17/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 28.02.2012 
23/12 Kommunestyret 13.03.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Marker kommune har fått seg fremlagt tilstandsrapporten for Marker skole 2010-2011 og har 
følgende merknader til denne: 
 

• Elevundersøkelsen viser at elevene trives på Marker skole.  
• Skolens resultater på nasjonale prøver er for svake. 
• Eksamensresultatene ved skolen vår, er gode.  
• Vi skal ha nulltoleranse i forhold til mobbing.  
• Samarbeid hjem – skole er viktig.  

 
Tiltak: 

• Det må fortsatt jobbes med trivselsfremmede tiltak. 
• Vårt mål når det gjelder nasjonale prøver, må være å komme høyere 

enn gjennomsnittet for Østfold fylke. Vi ønsker å måle oss med 
landsgjennomsnittet, så vårt mål er å komme over dette 
gjennomsnittet. 

• Vi ønsker godt kvalifiserte lærere og vikarer. Det skal gjøres en 
kartlegging og vurdering av fravær blant lærerne og vikarbruk. Ved å 
øke antall faste lærerstillinger kan man redusere vikarbehovet.  

• Arbeidet med å forhindre mobbing skal fortsette. 
• Det skal fortsatt jobbes med å opprettholde et godt samarbeid mellom 

hjem og skole.  
 
Behandling i Oppvekst og omsorgsutvalget – 28.03.2012: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune har fått seg fremlagt tilstandsrapporten for Marker skole 2010-2011 og har 
følgende merknader til denne: 
 

• Elevundersøkelsen viser at elevene trives på Marker skole.  
• Skolens resultater på nasjonale prøver er for svake. 
• Eksamensresultatene ved skolen vår, er gode.  
• Vi skal ha nulltoleranse i forhold til mobbing.  
• Samarbeid hjem – skole er viktig.  

 
Tiltak: 

• Det må fortsatt jobbes med trivselsfremmede tiltak. 
• Vårt mål når det gjelder nasjonale prøver, må være å komme høyere 

enn gjennomsnittet for Østfold fylke. Vi ønsker å måle oss med 
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landsgjennomsnittet, så vårt mål er å komme over dette 
gjennomsnittet. 

• Vi ønsker godt kvalifiserte lærere og vikarer. Det skal gjøres en 
kartlegging og vurdering av fravær blant lærerne og vikarbruk. Ved å 
øke antall faste lærerstillinger kan man redusere vikarbehovet.  

• Arbeidet med å forhindre mobbing skal fortsette. 
• Det skal fortsatt jobbes med å opprettholde et godt samarbeid mellom 

hjem og skole.  
 
 
Vedtak: 
Det nedsettes en hurtigarbeidende ad-hoc gruppe som får i oppdrag å foreslå en samlet felles 
uttalelse fra oppvekst- og omsorgsutvalget til tilstandsrapporten. Denne legges så frem til 
behandling i neste utvalgsmøte. 
Gruppen settes sammen slik: 

• May Kristin Hattestad (kaller inn til første møte) 
• Eva Enkerud 
• Tove Granli Foss 
• En tillitsvalgt (de gir beskjed hvem som møter) 

 
 
 
Bakgrunn: 
 

Marker kommunestyre behandlet sak om tilstandsrapport for Marker skole i sitt møte 
13.desember 2011 i sak 62/11. Det ble fattet følgende vedtak: 
 

”Tilstandsrapport for Marker skole 2010-11 tas til orientering og sendes videre 
til skoleeier for drøfting.  Drøftingen skjer i Oppvekst- og omsorgsutvalget og 
skolens ledelse og tillitsvalgte inviteres til å delta.  Resultatet av orienteringen og 
drøftingen legges frem for kommunestyret for endelig vedtak.” 

 
Oppvekst- og omsorgsutvalget behandlet saken i sitt møte 31.januar 2012 i sak 8/12. Det ble 
fattet følgende vedtak: 
 

”Det nedsettes en hurtigarbeidende ad-hoc gruppe som får i oppdrag å foreslå en samlet 
felles uttalelse fra oppvekst- og omsorgsutvalget til tilstandsrapporten. Denne legges så frem 
til behandling i neste utvalgsmøte. 
 

Gruppen settes sammen slik: 
 

 May Kristin Hattestad  
 Eva Enkerud 
 Tove Granli Foss 
 En tillitsvalgt (Ann Kristin Haga er seinere utnevnt) 

 
 
Vurdering: 
 

Ad-hoc gruppen har nå utarbeidet et forslag til felles uttalelse som først fremmes for 
oppvekst- og omsorgsutvalget og deretter kommunestyret: 
 

• Elevundersøkelsen viser at elevene trives på Marker skole.  
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• Skolens resultater på nasjonale prøver er for svake. 
• Eksamensresultatene ved skolen vår, er gode.  
• Vi skal ha nulltoleranse i forhold til mobbing.  
• Samarbeid hjem – skole er viktig.  

 
Tiltak: 

• Det må fortsatt jobbes med trivselsfremmede tiltak. 
• Vårt mål når det gjelder nasjonale prøver, må være å komme høyere 

enn gjennomsnittet for Østfold fylke. Vi ønsker å måle oss med 
landsgjennomsnittet, så vårt mål er å komme over dette 
gjennomsnittet. 

• Vi ønsker godt kvalifiserte lærere og vikarer. Det skal gjøres en 
kartlegging og vurdering av fravær blant lærerne og vikarbruk. Ved å 
øke antall faste lærerstillinger kan man redusere vikarbehovet.  

• Arbeidet med å forhindre mobbing skal fortsette. 
• Det skal fortsatt jobbes med å opprettholde et godt samarbeid mellom 

hjem og skole.  
 

 
Konklusjon: 
 

Rådmannen viser til ad-hoc gruppens forslag og anbefaler at denne vedtas som kommunens 
felles uttalelse til tilstandsrapporten. 
 
 
Vedlegg: 
 

Tilstandsrapport for Marker skole 2010-2011, datert 7. oktober 2011. 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  A11 &88 
Saksbehandler: Per Øivind Sundell 
Dato:  17.02.2012 
Saksmappe:  11/85 
 

 

 

Revidering av lokale retningslinjer om likeverdig behandling ved 
tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
19/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 28.02.2012 
24/12 Kommunestyret 13.03.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

De lokale retningslinjene om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til 
ikke-kommunale barnehager videreføres med følgende justering: 
 

 §4, 1.ledd, 2.kulepkt:  
Beregning av antall heltidsplasser foretas med bakgrunn av rapportering pr 
15.desember, 15.mars og 15.september. 

 

 §7, 1.ledd, 3.kulepkt:  
Antall barn pr 15.september, frist 25.september, gir grunnlag for tilskudd i perioden 
september-desember.  

 

 §7, 4.ledd:  
Rapportering 15.mars og 15.september skjer på kommunens skjema. Skjemaet 
signeres med eiers originalsignatur og sendes kommunen innen oppgitte frister      etter 
§7. 

 
Behandling i Oppvekst og omsorgsutvalget – 28.02.2012 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret: 
De lokale retningslinjene om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til 
ikke-kommunale barnehager videreføres med følgende justering: 
 

 §4, 1.ledd, 2.kulepkt:  
Beregning av antall heltidsplasser foretas med bakgrunn av rapportering pr 
15.desember, 15.mars og 15.september. 

 

 §7, 1.ledd, 3.kulepkt:  
Antall barn pr 15.september, frist 25.september, gir grunnlag for tilskudd i perioden 
september-desember.  

 

 §7, 4.ledd:  
Rapportering 15.mars og 15.september skjer på kommunens skjema. Skjemaet 
signeres med eiers originalsignatur og sendes kommunen innen oppgitte frister      etter 
§7. 
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Bakgrunn: 
 

Stortinget vedtok 16. juni 2009 et nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i 
en rammefinansiert sektor. Det baserer seg på lovendring i barnehagelovens §§ 8 og 14. Av 
kommuneproposisjonen for 2011 går det fram at hovedtyngden av de statlige tilskuddene til 
barnehager skulle innlemmes i rammetilskuddet til kommunene. Ny forskrift om likeverdig 
behandling av barnehager ved tildeling av offentlig tilskudd ble som følge av dette fastsatt i 
oktober 2010.  
 
Det ble utarbeidet lokale retningslinjer for Marker kommune i henhold til lov og forskrift i 
2011. Disse ble behandlet av Marker kommunestyre i k.sak 10/11. Her ble det fattet følgende 
vedtak: 
 

”Marker kommune vedtar de lokale retningslinjene om likeverdig behandling 
ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager slik disse 
foreligger med endring  i § 7: 
 

§ 7 Opplysningsplikt endres til: 
Barnehagene skal gjennomføre 3 årlige rapporteringer til kommunen om antall 
barn 15/3, 15/8 og 15/12. 
 

Retningslinjene tas opp til ny vurdering senest innen 1. mars 2012.” 
 
Retningslinjer tar utgangspunkt i forskriftens paragrafer. Det er tatt med både statlige 
bestemmelser og lokale valg. De lokale retningslinjene er en forlengelse og et supplement – 
en konkretisering av den sentrale forskriften og lovverket på området. Samtidig innebærer de 
en tolkning av og i noen grad et valg. 
 
Gjennom retningslinjene har kommunestyret foretatt valg innenfor de områdene der 
forskriften legger føringer for dette, blant annet har kommunen gjort følgende valg: 
 

• Utarbeidet en lokal modell hvor alle kostnader i kommunale barnehager 
synliggjøres. 

 

• Definert begrepet ”store aktivitetsendringer”. 
 

• Rapporteringstidspunkter for beregning av antall heltidsplasser i bruk i den 
enkelte barnehage. 

 

• Bruk av nasjonale gjennomsnittssatser for utmåling av kapitalkostnader. 
 

• Tidspunkter for utbetaling av tilskudd og justering av tilskuddsatser. 
 

 

I samsvar med refererte vedtak siste punkt legges retningslinjene nå frem for kommunestyret 
til ny vurdering. Rådmannen avholdt møte med eierne av de ikke-kommunale barnehagene 
for gjennomgang av retningslinjene 31.januar. Referat fra møtet vedlegges. I etterkant av 
møtet har rådmannen mottatt brev fra eierrepresentanter fra Annen etasje barnehage og 
Øymark barnehage.  
 
Som det fremgår av referatet fra møtet ble det i hovedsak drøftet erfaringer så langt med 3 
telledatoer – jfr. retningslinjene §4 og §7. Det kom ikke her frem vesentlige merknader til de 
øvrige punktene i retningslinjene under møtet – heller ikke til valgt finansieringsmåte. 
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I ovennevnte brev tas også opp ønske om fortsatt 3 årlige tellinger. I tillegg fremmes her 
forslag om at kommunen benytter nasjonal sats som grunnlag for tilskuddsberegningen. 
Videre oppfordrer eierne i brevet kommunestyret til en debatt om hva slags barnehagetilbud 
kommunen skal ha fremover. 
 
 
Vurdering: 
 

Antall tellinger varierer mye fra kommune til kommune. I noen kommuner telles kun 1 gang i 
samsvar med minstekravet i gjeldende forskrift, mens de fleste ser ut til å telle 2 ganger. 
Noen, derav Marker, har 3 tellinger. Erfaringene fra 2011 viser at en tredje telling har liten 
påvirkning av tilskuddet, men hver telling som gjennomføres innebærer ekstra indirekte 
kostnader for kommunen. Eierne av de ikke-kommunale barnehagene ønsker likevel å 
fortsette med 3 tellinger for å sikre best mulig korrigering for endringer i barnetall og 
sammensetning i løpet av året. Eierne har overfor rådmannen fremmet ønske om at den tredje 
tellingen flyttes fra 15.august til 15.september da det er mange barn som ikke har startet opp 
15.august. 
 
Gjennom vedtektene §5 har kommunestyret vedtatt bruk av nasjonal sats for utregning av 
kapitaldelen av tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene – satsen som for 2012 i 
Statsbudsjettet er fastsatt til kr 7.600,- pr barn (uavhengig av alder), er følgelig bakt inn i 
samlet tilskuddberegning for barnehagen i kommunen. I §3 er det vedtatt å fastsette den årlige 
prosentandelen i samsvar med det som fastsettes i de årlige Statsbudsjettene – for 2012 vil det 
si gjennomsnittlig 91,42% av grunnlaget fra den kommunale barnehagen – dette er rundet opp 
til 91,5% i beregning av overføring av 1.tilskuddrate for 2012. 
 
 
Konklusjon: 
 

Rådmannen viser til at det kun er gått ett år siden retningslinjene ble vedtatt og at en dermed 
har begrenset med erfaringer så langt. Det kan være grunn til å vurdere om det er nødvendig 
med så mange årlige tellinger som det er lagt opp til nå, men da eierne av barnehagene ønsker 
det, går rådmannen inn for at det fortsatt skal telles 3 ganger. Rådmannen ser at 15.september 
kan være en mer ”riktig” tredje telledato enn 15.august og vil derfor gå inn for å endre 
retningslinjene på dette punktet.  
 
Hva gjelder nasjonal sats for 2012 er denne slik (drift inkl adm): 
 

Ordinære barnehager, små barn: kr 173.500 
Ordinære barnehager, store barn: kr   85.000 
 
Når Marker kommune benytter vår kommunale barnehage som utgangspunkt i samsvar med 
forskriften er satsen for 2012 beregnet til (drift inkl adm): 
 

Ordinære barnehager, små barn: kr 156.201 
Ordinære barnehager, store barn: kr   74.409 
 
Med utgangspunkt i telling av barn pr 15.desember (siste telling) innebærer bruk av den 
beregningsmåten kommunen har valgt en samlet årlig overføring til barnehagene på kr 
7.994.000. Til sammenligning var dette kr 7.444.000 i 2011. Ser vi tilbake til 2010 som var 
siste året før ny forskrift viser regnskapet til sammenligning kr 6.884.000 – det vil si at samlet 
overføring til barnehagene er økt med kr 1.110.000 fra 2010 til 2012.  
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Dersom nasjonal sats skal benyttes slik det anmodes om i refererte brev vil det slå ut med en 
samlet årlig kostnad ut fra desembertellingen på ca kr 8.928.000. Det vil si en årlig ikke 
budsjettert merkostnad for kommunen på ca kr 934.000. Det understrekes da at det fremdeles 
er beregnet 91,5% av satsen. Med 100% og nasjonal sats ville uttelingen bli kr 9.700.000.- 
altså en økning på hele 1.706.000. 
   
Så langt rådmannen har brakt på det rene er det svært få kommuner – om noen, som benytter 
seg av de nasjonale satsene i Østfold. Det antas derfor at de kommunale barnehagene i 
Østfold er forholdsvis rimelige i drift enn det som nasjonal sats går ut fra. Rådmannen viser til 
tidligere vedtak om å bruke den kommunale barnehagen i beregningsgrunnlaget og vil 
anbefale at det opprettholdes. 
 
 
Vedlegg: 
 

• Lokale retningslinjer om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til 
ikke-kommunale barnehager i Marker kommune, vedtatt av Marker kommunestyre 
29.mars 2011 i k.sak 10/11. 

 

• Referat fra møte med repr. fra de ikke-kommunale barnehagene 31.januar 20112 
 

 

• Brev fra eierrepresentant Annen Etasje barnehage, Vidar Østenby og eierrepresentant 
fra Øymark barnehage, Leif Håkon Krog av 15.februar 2012 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: Hanne Beate Vigen 
Hattestad 
Dato:  02.03.2012 
Saksmappe:  12/169 
 

 

 

Valg med meddommer til Heggen og Frøland tingrett, 
Lagrettemeddommere til Borgarting lagmannsrett og 
jordskiftemeddommere. 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
25/12 Kommunestyret 13.03.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Valgkomiteen legger frem forslag til meddommere, lagrettemeddommere og 
jordskiftemeddommere for perioden 2013 – 2016 på kommunestyretmøte 13. mars 2012. 
 
 
Sammendrag: 
Marker kommune har mottatt brev fra Heggen og Frøland tingrett datert 30.01.2012 der de 
ber om at det oppnevnes 28 meddommere til tingretten for perioden 01.01.2013 – 31.12.2016, 
se vedlegg. 
 
En har også i brev fra Borgarting  lagmannsrett datert 20.02.2012 bedt om at det velges 6 
meddommere (3 kvinner og 3 menn), se vedlegg. 
 
Valgkomiteen har kommet med forslag til navn som har vært forelagt lensmannen i Marker 
og Rømskog som har foretatt vandelkontroll. 
 
Valgkomiteens forslag til navn har vært kunngjort i Smaalenene avis og på kommunens 
hjemmeside med slik ordlyd: 
 
Valg av meddommere 2013 – 2016 
Valgkomtieens forslag til meddommere, lagrettemeddommere og jordskiftemeddommere for 
perioden 2013 – 2016 ligger til offentlig ettersyn på våre nettsider og på Servicetorget, 
Marker rådhus frem til torsdag 08.03.2012. 
Kommunestyret behandler valgkomiteens forslag i møte 13. mars 2012. Eventuelle merknader 
bes melde til Servicetorget, Marker rådhus innen fristen. 

Valg av meddommere, jordskiftemeddommere og lagrettemeddommere.pdf
 
Konklusjon: 
Valgkomiteen legger frem forslag til meddommere, lagrettemeddommere og 
jordskiftemeddommere for perioden 2013 – 2016 på kommunestyretmøte 13. mars 2012. 
 
Vedlegg: 
Brev fra Heggen og Frøland tingrett, datert 30.01.2012 
Brev fra Borgarting lagmannsrett, datert 20.02.2012 
 
 

http://www.marker.kommune.no/getfile.php/1874590.2024.bquqtbxpew/Valg+av+meddommere%2C+jordskiftemeddommere+og+lagrettemeddommere.pdf
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Eventuell spørretime  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
26/12 Kommunestyret 13.03.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
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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Lokale retningslinjer om likeverdig behandling ved tildeling av 
offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Marker kommune 
 
Vedtatt av Marker kommunestyre 29.03.2011 i sak 10/11 


 
 
§ 1 Formål og virkeområde 
 


Bestemmelsen skal sikre likeverdighet mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager i 
Marker kommune. 
 
Marker kommune har som mål: 


• At barnehagetilbudet i kommunale og ikke-kommunale barnehager skal ha god 
kvalitet 


• Å legge til rette for forutsigbare økonomiske rammer for hver enkelt barnehage 
• Å samarbeide om vilkår og rutiner – utarbeide samarbeidsavtale 
• Å utarbeide rutiner som sikrer at forskriften følges 


 
Barnehager som omfattes av forskriften: 


• Annen Etasje barnehage 
• Tussilago barnehage 
• Øymark barnehage 


 
Eventuelle nye ikke-kommunale barnehager som etableres vil automatisk også omfattes av 
forskriften. 
 
Ikke kommunale barnehagers inntekter vil fra 1.januar 2011 omfatte kommunalt tilskudd og 
foreldrebetaling. I tillegg til det kommunale tilskuddet som reguleres av barnehageloven § 14, 
kan ikke-kommunale barnehager søke kommunen om tilskudd til barnegrupper som trenger 
forsterking, herunder: 


• Barn med nedsatt funksjonsevne 
• Minoritetsspråklige barn 
• Kompetansemidler  


 
 
§ 2 Kommunens ansvar 
 


Kommunen skal ivareta kravet til likeverdig behandling overfor godkjente ikke-kommunale 
barnehager. Dette skal skje gjennom: 


• Vedtak om utbetaling av tilskudd 
• Dokumentasjon på at tildeling er i samsvar med forskriften 
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§ 3 Det kommunale tilskuddet til ordinær drift 
 


Kommunen skal sikre hvilke kostnader som skal regnes med og trekkes fra i grunnlaget. Dette 
gjøres gjennom en lokal modell hvor alle bevegelser synliggjøres. 
 
Kommunen fastsetter den årlige prosentandelen til de ikke-kommunale barnehagene i samsvar 
med det som forutsettes i de årlige Statsbudsjettene. For 2011 er disse fastsatt til 88% for 
perioden januar-juli og 91% for perioden august-desember, dvs. gjennomsnitt for året på 
89,25%. 
 
Kommunen skal beregne nytt tilskudd ved store aktivitetsendringer som for eksempel 
vesentlig økning eller reduksjon i antall barn, midlertidig stenging eller endring som følge av 
ny godkjenning. Ved eventuelt for mye utbetalt tilskudd skal kommunen kreve at dette 
tilbakebetales. 
 
 
§ 4 Tilskudd til driftskostnader 
 


Marker kommune behandler tilskuddsats til ikke-kommunale barnehager i de ordinære 
årsbudsjettene. Barnehagene skal underrettes om endelig fastsetting av tilskudd seinest innen 
1. februar. Tilskuddsatsene beregnes ut fra følgende kriterier: 


• Pr. heltidsplass for barn over og under 3 år inkl. administrasjonskostnader 
   -barn regnes som under 3 år til og med det året de fyller 3 år 


• Beregning av antall heltidsplasser foretas med bakgrunn av rapportering pr 
15.desember, 15. mars og 15.august. 


• Forholdstall ved fordeling av kostnader barn over og under 3 år er 1,8. 
 
Marker kommune beregner antall oppholdstimer pr år ved hjelp av SSB nøkkel: 
 


                   Oppholdstid  


 


 


0-8 timer/uke 


 


=    6 timer 


9-16 timer/uke =  13 timer 


17-24 timer/uke =  21 timer 


25-32 timer/uke =  29 timer 


33-40 timer/uke =  37 timer 


41 timer el mer/uke =  45 timer 


 


 
Ved beregning av antall oppholdstimer pr år tas det utgangspunkt i at barnehagene er åpne 48 
uker (11mnd) i året. Antall oppholdstimer pr. år fremkommer ved å multiplisere antall barn i 
hver oppholdskategori med nøkkelen for den aktuelle kategorien og 48. 
 
Tilskudd utbetales forskuddsvis i primo januar, april og september. Eventuell etterjustering 
foretas i mai (årsoppgjør foregående år) og oktober (2.tertial). 
 
Dokumentasjon på hvordan utmålingen er foretatt skal inneholde regneark der det 
fremkommer alle budsjetterte kostnader til ordinær drift av den kommunale barnehagen samt 
beregning av barnehagens heltidsplasser i bruk på rapporteringstidspunktet. 
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§ 5 Tilskudd til kapitalkostnader 
 


Marker kommune skal benytte nasjonale gjennomsnittssatser for utmåling av 
kapitalkostnader. 
 
  
§ 6 Reduksjon av kommunalt tilskudd 
 


Marker kommune kan avkorte tilskuddet dersom de vilkår som er nevnt i merknaden til 
forskriften er til stede. Det skal foretas en helhetsvurdering hvor beregning gjøres i 
forbindelse med levering av årsregnskap. Det innhentes nødvendig informasjon fra 
barnehagen. 
 
 
§ 7 Opplysningsplikt 
 


Barnehagene skal gjennomføre 3 årlige rapporteringer til kommunen om antall barn: 
 


• Antall barn pr 15.desember, frist 25.desember, gir grunnlag for tilskudd i perioden    
januar–mars 


• Antall barn pr 15.mars, frist 25.mars, gir grunnlag for tilskudd i perioden                
april–august 


• Antall barn pr 15.august, frist 25.august, gir grunnlag for tilskudd i perioden   
september–desember 


 
Rapporteringen 15.desember skjer elektronisk på fastsatt skjema fra departementet gjennom 
BASIL (www.basil.no). En papirutskrift av skjemaet som rapporteres elektronisk signeres 
med eiers originalsignatur og sendes kommunen innen oppgitt frist etter §7.  
 
Barnehagene skal opplyse om: 


• Antall barn, barnas alder, oppholdstimer, bostedskommune 
• Det maksimale antall barn som kan være til stede samtidig 
• Lokalenes størrelse 
• Personal- og pedagogisk bemanning 


 
Rapporteringen 15.mars og 15. august skjer på kommunens skjema. Skjemaet signeres med 
eiers originalsignatur og sendes kommunen innen oppgitte frister etter §7. 
 
Månedlig rapportering skjer på fastsatt skjema innen den 15. hver måned. Denne 
rapporteringen gjelder opplysninger i henhold til ”Forskrift om føring av register til bruk i 
forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte og ”Forskrift om 
saksbehandlingsregler ved opptak til barnehage”. 
 
Kommunen som barnehagemyndighet skal: 


• Kontrollere opplysninger gitt av eier 
• Føre tilsyn om at opplysningene er i overensstemmelse med de faktiske forhold og 


godkjenningen 
• Invitere til informasjonsmøte minst en gang pr år 
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§ 8 Endringer i grunnlaget for de kommunale tilskuddsatsene 
 


Vedtak om utmåling av tilskuddsatser fattes for ett år av gangen, og kommunen skal velge 
tidspunkt for en etterjustering, foruten ved oppgjør av årsregnskapet. 
 
Marker kommune kan velge å etterjustere tilskuddsatsene dersom det er betydelig merforbruk/ 
mindreforbruk i forhold til budsjetterte kostnader i den kommunale barnehagen etter 
behandling av andre tertialrapportering og ved den årlige godkjenningen av årsregnskapet. 
 
 
§ 9 Vilkår for kommunalt tilskudd 
 


Marker kommune velger å ikke sette spesielle krav for barnehagedriften i den enkelte 
barnehage utover det forskriften tilsier.  
 
 
§ 10 Tilbakebetaling 
 


Marker kommune vil kunne kreve tilbakebetaling av eventuelt for mye utbetalt tilskudd i 
henhold til forskriftens merknader, og ved konkret rimelighetsvurdering i det enkelte tilfelle. 
 
 
§ 11 Refusjon av kostnader knyttet til barn fra andre kommuner 
 


Marker kommune følger følgende rutine: 
• Utarbeide oversikt over barn fra andre kommuner med plass i ikke-kommunale 


barnehager. Det sendes eget skjema til barnehagene i forbindelse med rapporteringen. 
• Kommunen sender krav til kommuner som har barn med barnehageplass i Marker. Det 


skal da benyttes nasjonale satser for beregning. 
• Kommunen refunderer krav fra andre kommuner for barn fra Marker som benytter 


barnehageplass i annen kommune. Det skal da benyttes nasjonale satser for beregning. 
 
 
§ 12 Klage til fylkesmannen 
 


Eier av ikke-kommunale barnehager har rett til å påklage vedtak om tilskudd til 
fylkesmannen.  
 
 
§ 13 Ikraftsettelse 
 


De lokale retningslinjene vedtas i mars 2011, med vil virke fra januar 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 








REFERAT FRA MØTE MELLOM MARKER KOMMUNE OG IKKE-KOMMUNALE 
BARNEHAGEEIERE 31. JANUAR 2012 
 
Til stede: Leif Håkon Krog, Vidar Østenby, Grete Klund Ørken, Eva Enkerud, Per Øivind 
Sundell og Unni Degnes 
 
LOKALE RETNINGSLINJER 
I politisk sak hvor disse ble behandlet og vedtatt, står det at de skal evalueres innen 1. mars. 
På grunn av møtekalenderen, får vi det ikke til før i k-styre 13. mars. 
 
Aktuelle justeringer: 
1.  antall tellinger 


Administrasjonen mener det vil være enklere å ha to telledatoer – 15. desember og 15. 
august. Tre telledatoer medfører mye administrasjon, og vi er ikke nødvendigvis sikre 
på at det vil medføre store endringer i tilskuddet. 
Tussilago ønsker å flytte tellingen 15. august til 15. desember, det er mange barn som 
ikke har startet 15. august. Ønsker også å beholde den 15. mars. 


2. prosentsatsen 
Kan bli et politisk diskusjonstema – hva ønsker politikerne for de ikke-kommunale 
barnehagene. Marker kommune utbetaler i dag litt over det som er sentralt bestemt. 


 
I en vurdering av retningslinjene må forslag til ny barnehagelov tas med i betraktning. I 
lovforslaget blir barn født 1. halvår 3 år 1. januar det året de fyller 3, barn født annet halvår 
regnes som 3 år fra 1. august. Dette kan også være et skritt i retning å pålegge kommunene to 
opptak i året. 
 
Konklusjon: Administrasjonen ønsker to tellinger i året. Barnehageeierne bes innen 2 uker 
komme med eventuelle innspill om telledatoer og prosentsats for tilskudd.  Politisk 
behandling blir 13. mars. 
 
 
Ørje, 31. januar 2012 
Unni D.  
 
 
 

















































































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: 







Kan inneholde data under publiseringsgrense. 


Side 15 av 20 - Tilstandsrapport for Marker skole 2010-2011 - 7. oktober 2011 


• 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.   







Kan inneholde data under publiseringsgrense. 


Side 19 av 20 - Tilstandsrapport for Marker skole 2010-2011 - 7. oktober 2011 


 


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. 
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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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1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 


1.1 Formål 
Økonomireglementet skal sikre en etisk og effektiv forvaltning av kommunens verdier 
i tråd med kommunestyrets planer og målsettinger. Økonomireglementet gir en 
oversikt over overordnede lokale bestemmelser for kommunens økonomiforvaltning. 
Det beskriver plikter og rettigheter som gjelder forbruk, endringer og oppfølging av 
kommunens budsjett og regnskap, samt klargjør det ansvar politiske fora og 
administrasjonen har gjennom delegasjon av myndighet. Reglementet er gjeldende 
for Marker kommune og omfatter alle virksomheter innenfor Marker kommune som 
juridisk virksomhet. 
 
Reglementet begrenses til overordnede forhold og forutsettes å være retningsgivende 
for mer detaljerte skriftlige rutinebeskrivelser. For detaljerte bestemmelser med 
hensyn til delegering av myndighet vises til eget delegeringsreglement. 
 
 


1.2 Hjemmel 
Økonomireglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 
om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven): 
 


♦ Forskrift av 15. desember 2000 nr. 1423 om årsbudsjett 
 


♦ Forskrift av 15. desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning 
 


♦ Forskrift av 15. desember 2000 nr. 1425 om rapportering fra kommuner og 
fylkeskommuner 


 


♦ Forskrift av 2. februar 2001 nr. 144 om kommunale og fylkeskommunale 
garantier 


 


 
Nevnte lover og forskrifter kommer til anvendelser før dette reglementet. 


 
Dette reglementet trer i kraft 01.01.2012, og erstatter tidligere vedtatte reglement 
på berørte områder i dette reglementet. Det er tidligere vedtatt eget reglement for 
finansforvaltningen i Marker kommune, k.sak 38/10 - dette vil ikke erstattes av et 
nytt økonomireglement. 
 
 


1.3 Rutiner 
Rådmann er ansvarlig for å etablere tilfredsstillende rutiner, systemer og intern 
kontroll slik at til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og økonomireglement følges. 
 
 


1.4 Revidering av økonomireglementet 
Kommunestyret har det overordnede ansvaret for kommunens økonomireglement, og 
skal vedta eventuelle endringer av dette. Reglementet evalueres fortløpende, og skal 
som minimum legges frem for kommunestyret til samlet vurdering en gang pr. 
kommunestyreperiode – og da fortrinnsvis sammen med gjeldende finansreglement.  
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2 PLAN- OG RAPPORTERINGSSYSTEM 
 


2.1 Årshjulet 
 


 
Administrative oppgaver inne i sirkelen. Politiske oppgaver utenfor sirkelen 


 


 


Juni 
 


Juli 


Februar


Mars


April


   Mai   August 


 September 


  Oktober 


 November 


JanuarDesember 


 
 
      *Oppfølging medarb.undersøkelse 
 
 
 
 
 
       *Årsregnskap, frist 15.februar 


*Kostra-rapportering, frist 15.februar 


            *Gjennomgang lederavtaler innen medio mars       
 


  *Utarbeide årsberetning forrige år med  
                  resultater BMS 
 
 
 
 
*Tertialrapp. 1.tertial utarbeides 
 
*BMS: Måling økonomi 1.tertial 
 
 
 


Tertialrapport 1.tertial 


Årsmelding/Årsregnskap  


Konsekvensjusterte rammer årsbudsjett, 
prinsippavklaringer 


    
                
 
 
 
 
 
 
 
 
*Medarbeidersamtaler ledere innen        
*medio oktober 
                      


    *BMS: Gjennomføre brukerundersøkelser 
      med resultater før medio mai    
 
     *Analyse av KOSTRA-data 
 
     *Konsekvensjustering av basis 
       netto driftsrammer for virksom- 
       hetene  


Resultater BMS-undersøkelser brukere


         
*Utarbeide forslag til budsjett/økonomiplan 
 med frist ultimo oktober  
 
*Budsjettsamtaler med virksomhetslederne 
 
*Tertialrapp. 2.tertial utarbeides 
 
*Målekart BMS  
 


Budsjettmøter f.skapet 


Målekart BMS 


*Medarbeidersamtaler alle ansatte 
innen medio november 
 


*Revisjon av HMS-systemet 
 


*Administrativt arbeid med        
budsjett/økonomiplan 


*BMS: Gjennomføre   
medarbeiderundersøkelse 
med resultater før årsskiftet


*Administrativt arbeid med 
budsjett, økonomiplan, resultat,  
BMS 
 
 *Plan og budsjettdialog med    
  virksomhetsledere/rådmann        


Konsekvensjusterte 
rammer, årsbudsjett, 
vedtak


Reultater BMS-undersøkelse, 
medarbeidere


Tertialrapport 
2.tertial 


 Budsjettvedtak kommunestyret
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Plan- og styringsprosessen defineres i et årshjul. Planprosessen skal i størst mulig 
grad involvere både brukere av tjenestene, politikere og medarbeidere. Det skal 
legges vekt på målstyring og brukermedvirkning i tillegg til økonomisk handlingsrom 
og rammer.  
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2.2 Plan- og styringsprosessen  
 
Det kommunale styringssystemet kan fremstilles slik: 
 
 


 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


  
 
 
 


 
Kommuneplanen langsiktig del 
• mål for utviklingen 
• retningslinjer for gjennomføring 
• arealdel 


Handlingsprogram 
• mål/premisser 
• sektorplaner 
• langtidsbudsjett/økonomiplan 


Bevilgningsbudsjett (drift/investering) 


Internregnskap 
Drift, investering og balanse etter den 
inndelingen kommunen har gjort i 
bevilgningsbudsjettet 


Tertialrapporter Ekstern regnskap 
Økonomi oversikter 
• drift 
• investering 
• balanse 


Nasjonal rapportering  
(KOSTRA/IPLOS/GIS) 
• ekstern rapportering 
• funksjonsinndeling 
• nøkkeltall Årsberetning 


 
Samlet ekstern informasjon 


 
Det kommunale økonomisystemet består av 5 hovedelementer: 


 


I. Kommuneplanens langsiktige del 
 


II. Kommuneplanens kortsiktige del (handlingsprogrammet/økonomiplanen) 
 


III. Årsbudsjettet 
 


IV. Perioderapportering og nasjonal rapportering 
 


V. Årsregnskap med årsberetning  
 
 
 


Økonomireglement for Marker kommune  Side 5 
 







Kommuneplanens langsiktige del: 
 


Kommuneplanens langsiktige del trekker opp målsettinger og hovedprioriteringer for 
kommunen. Kommuneplanen har et 12 års perspektiv og rulleres hvert fjerde år, 
dvs. i hver kommunestyreperiode. 
 
Kommuneplanens kortsiktige del / Økonomiplan: 
 


Kommuneplanens kortsiktige del (handlingsprogrammet/økonomiplanen) har et 4- 
årig perspektiv og rulleres hvert år. Økonomiplanen utarbeides slik at den 
tilfredsstiller kravene til handlingsprogrammet og disse dokumentene blir dermed 
identiske. Dokumentet betegnes heretter derfor som økonomiplan.  
 
Årsbudsjettet: 
 


Årsbudsjettet er identisk med første året i økonomiplanen. Prioriteringene i 
kommuneplanens langsiktige del konkretiseres i økonomiplanen og årsbudsjettet. 
Økonomiplanen og årsbudsjettet behandles parallelt med vedtak i kommunestyret i 
desember. Formålet med utarbeidelse av årsbudsjett er å realisere mål og strategier 
fastsatt i kommuneplanen, planlegge nye tiltak og føre kontroll med kommunens 
ressurstilgang og ressursbruk. Budsjettarbeidet vil også avdekke kommunens 
ressurser og tilgang på ressurser og gi informasjon om virkningene av fortsatt drift 
på dagens nivå. 
 
Rapportering: 
 


I løpet av året skal det som minimum rapporteres til kommunestyret etter hvert 
tertial (januar-april, mai-august og september-desember). Her foretas det en 
grundig gjennomgang av regnskapet i forhold til budsjettet. I bestemmelsene om 
fullmakter i budsjettsaker fremgår administrasjonens fullmakter til å regulere 
budsjettet i løpet av året. I forbindelse med rapportene til kommunestyret foretas 
det budsjettreguleringer etter behov. 
 
Kommunen er pålagt å avgi løpende informasjon om ressursbruk og tjeneste-
produksjon til bruk i nasjonale informasjonssystemer, jfr. kommuneloven § 49 og 
forskrift om rapportering per 15. februar hvert år.  
 
Årsregnskap: 
 


Kommunestyret er pålagt å behandle årsregnskapet innen 1. juli det påfølgende år, 
jfr. kommuneloven § 48 og regnskapsforskriften § 10. Rådmannen skal utarbeide 
årsberetning iht. kommuneloven § 48.  


 
 


2.2.1 Oppstilling og fordeling   


Økonomiplanen og årsbudsjettet skal utarbeides etter en fastsatt mal utarbeidet av 
rådmannen.  
  
Kommunestyret skal vedta driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet på ramme-
områder iht. obligatorisk oppstilling, jfr. budsjettforskriften vedlegg 1a, 2 og 4. 
Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet, være realistisk og settes 
opp på en oversiktlig måte. Kommunestyret bestemmer selv hvordan økonomiplanen 
skal fremstilles. Budsjett og økonomiplan skal vedtas på netto rammeområder.  
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2.3 Økonomiplan 
I henhold til kommunelovens § 44 skal kommunestyret selv vedta en økonomisk plan 
som omfatter minimum fire år, og som skal rulleres hvert kalenderår. Økonomi-
planens første år tilsvarer kommende kalenderårs budsjett. 
 
Økonomiplanen skal vise en realistisk oversikt over kommunens forventede inntekter 
og utgifter i planperioden. Alle økonomiske konsekvenser av de planer som er 
utarbeidet i kommunen må innarbeides i økonomiplanen. Dette for å sørge for at det 
er økonomisk rom for gjennomføring av den aktivitet de forskjellige planene legger 
opp til. Dersom det i økonomiplanarbeidet viser seg at det ikke er rom for gjennom-
føring av all aktivitet, må kommunestyret foreta en prioritering.  
 
Økonomiplanen vedtas på netto rammer pr. virksomhet. Det skal klart fremkomme 
av økonomiplanen hvilke mål kommunen ønsker. Økonomiplanen skal følge opp og 
videreføre satsningsområder som er trukket opp i kommuneplanens langsiktige del og 
sentrale vedtak som er gjort. Det skal være mulig å evaluere og etterprøve de 
målene som fastsettes i økonomiplanen, som et grunnlag for neste rullering. 
Økonomiplanen skal også inneholde en investeringsplan, med økonomiske konse-
kvenser innarbeidet i en 4-årig driftsoversikt. 
 
Økonomiplanen skal vedtas i balanse innen utgangen av året før planens første 
gjeldende budsjettår. 
 
Virksomhetene utarbeider sine forslag til økonomiplan innenfor sine respektive 
rammeområder. Det skal knyttes kommentarer til bevilgningene i form av angitte mål 
og premisser på de områder dette anses nødvendig for å klargjøre hva en vil oppnå 
med bevilgningen. I praksis fremskrives årsbudsjettet for hele økonomiplanperiode, 
samtidig som det foretas endringer i den grad disse er kjent. 
 
Økonomiplanen skal etter dette: 
 


 Gjelde for fire år 
 


 Danne grunnlaget for årsbudsjett 
 


 Følge opp og videreføre satsingsområder som er trukket opp i kommuneplanen og 
sentrale vedtak som er gjort. 


 
 


2.4 Årsbudsjett 
I henhold til kommunelovens §§ 45 og 46 skal kommunestyret selv vedta en 
økonomisk plan for kommende kalenderår. Årsbudsjettet skal deles inn i en drifts- og 
en investeringsdel, og er bestemmende for bruken av midler i løpet av året. 
 
Årsbudsjettet vedtas på netto rammer pr. virksomhet. Det vises til forskrift om 
årsbudsjett av 15.desember 2000, som utdyper følgende i § 6, 3. avsnitt: ”De anslag 
over inntekter og innbetalinger som er ført opp i årsbudsjettet skal angis med beløp 
og en tekst som angir hva inntekten eller innbetalingen gjelder. Når dette må anses 
nødvendig av hensyn til at årsbudsjettet skal være fullstendig og oversiktlig, skal 
anslaget ledsages av en nærmere redegjørelse. I slike tilfeller stilles det derfor krav 
om å angi mål mv. som er knyttet opp mot bevilgningen, for eksempel antall 
behandlingsplasser, undervisningstimer mv.”  
 
Prinsippet for nettobudsjettering: 
 


♦ Virksomhetene disponerer selv sine budsjett innenfor de nettorammer 
kommunestyret har fastsatt. 
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♦ Virksomhetene kan ikke øke aktiviteten med nye driftsutgifter/driftsinntekter 
av varige karakter uten kommunestyrets godkjenning. 


 


♦ Virksomhetene skal månedlig rapportere egen økonomisk status til 
rådmannen.  


 


♦ Prognoserte overskridelser skal varsles rådmann umiddelbart. 
 


♦ Rådmann må vurdere løpende om overskridelser er av en slik art at 
kommunestyrets bevilgning på årsbasis ikke er tilstrekkelig. 


 


♦ Dersom overskridelsen etter prognoser etter rådmannens vurdering ikke kan 
dekkes inn i løpet av året, legges det fram sak om budsjettendring til 
kommunestyret. 


 


♦ Det er ikke nødvendig å utføre budsjettendringer innenfor utgifter og inntekter 
innen samme artsgruppe på samme virksomhet, dvs. at det ikke på den 
enkelte art er nødvendig med samsvar regnskap og budsjett.  


 
Årsbudsjettet skal etter dette: 
 


 Utgjøre år 1 i økonomiplanen og gjelder for ett år 
 


 Bygge på prioriteringer i økonomiplanen 
 


 Være bevilgningsdokument, dvs. at vedtatt budsjett angir hvilke netto rammer  
kommunestyret har bevilget til kommunens virksomhet det kommende året, 
rammene er bindende. 


 


 
Kommunestyret vedtar budsjettet på netto rammer pr. virksomhet. Kommunestyret 
skal i tillegg gi mål og premisser for tildelingen. 


 
Kommunestyret skal selv foreta endringer i de komponenter som hører innunder: 
 


♦ Frie disponible inntekter 
 


♦ Finansutgifter brutto 
 


♦ Avsetninger brutto 
 


♦ Finansiering av utgifter ført opp i investeringsbudsjettet 
 
Budsjettet skal periodiseres slik at en har et best mulig grunnlag for å kunne vurdere 
om nettorammen på et gitt tidspunkt er overskredet, eller om man er innenfor de 
vedtatte bevilgninger. Har en virksomhet overskredet det periodiserte budsjettet må 
rådmannen vurdere om overskridelsene er av en slik art at faren for at kommune-
styrets bevilgning på årsbasis ikke er tilstrekkelig. Kan ikke overskridelsen, etter 
rådmannens vurdering, pr dato dekkes inn i løpet av året, orienterer rådmannen 
kommunestyret om dette. Rådmannen kan etter en samlet vurdering i særskilte 
tilfeller legge fram sak om tilleggsbevilgning til kommunestyret. 
 
Drift: 
 


Kommunestyret skal fatte vedtak om årsbudsjett iht. kommuneloven § 45 og 
budsjettforskriften § 4. Kommunestyret skal selv vedta et budsjett satt opp iht. 
budsjettskjemaene 1a og 1b. Av budsjettvedtaket skal nettobevilgning pr. ramme-
område fremgå. Rammeområdene er sammensatt av flere ansvar iht. den interne 
kontoplanen.  
 
Kommunestyret skal i tilknytning til den økonomiske rammen gi mål og premisser for 
tildelingen, jfr. kommuneloven § 46, nr 4. Mål og premisser skal utarbeides i den 
grad de er nødvendige for å klargjøre hva kommunestyret ønsker å oppnå med 
bevilgningen. 
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Investering: 
 


Kommunestyret skal vedta investeringsbudsjettets inntektsside og fordele rammen 
på de enkelte prosjekt, jfr. budsjettskjema 2a og 2b. 
 
Kommunestyret selv skal foreta endringer i investeringsbudsjettet på samme nivå 
som dette ble vedtatt på, dersom netto utgifter på et prosjekt må økes. 
 
Det er ikke anledning til å foreta endringer i strid med de mål og premisser som 
kommunestyret har vedtatt. Dette gjelder ikke utbetalinger som kommunen er 
rettslig forpliktet til å foreta, jfr. kl § 47. Har en virksomhet overskredet det 
periodiserte budsjettet må rådmannen vurdere om overskridelsene er av en slik art 
at bevilgningen på årsbasis til aktuell virksomhet ikke er tilstrekkelig. Kan over-
skridelsen, etter rådmannens vurdering ikke dekkes inn i løpet av året orienterer 
rådmannen kommunestyret om dette. Rådmannen kan etter en samlet vurdering i 
særskilte tilfeller legge fram sak om tilleggsbevilgning til kommunestyret. 
 
Investeringsbudsjettet er ettårig, altså årsavhengig. Investeringsprosjekter som går 
over flere år, må derfor tas inn kun med den delen av utgiftene til prosjektet som 
forventes det aktuelle budsjettåret. Bevilgninger til resterende del av utgiftene til 
flerårige prosjekter, må deretter tas inn i de påfølgende års budsjetter i takt med 
fremdriften. 


  


2.4.1 Tidsplan og innhold. 
Budsjettprosessen har følgende hovedmilepæler:  
 


 Dato  Ansvarlig  Aktivitet 
Medio april  Rådmannen  Budsjettrundskriv I sendes ut til virksomhetene (konsekvensjustering)
Medio mai  Virksomhetene  Frist klart forslag til konsekvensjustering sendt rådmannen 
Primo juni  Formannskapet  Formannskapet behandler konsekvensjustering av driftsrammer 
Medio juni  Rådmannen  Budsjettrundskriv II sendes ut til virksomhetene ‐ rammeavklaring 


Ultimo august  Virksomhetene  Frist klart forslag til rammedisponering og tiltak 
Medio september  Formannskapet  Formannskapet behandler foreløpig rammedisponering og tiltak 
Medio september  Rådmannen  Budsjettrundskriv III sendes ut til virksomhetene  
Medio oktober  Virksomhetene  Frist for klart komplett budsjettforslag oversendes rådmannen 
Medio november  Formannskapet Formannskapet behandler sin budsjettinnstilling 
Ultimo november  Rådmannen  Alminnelig ettersyn av formannskapets budsjettinnstilling 
Medio desember  Kommunestyret Kommunestyret fatter sitt budsjettvedtak 
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2.5 Kontoplan 
Kontoplanen er grunnleggende for at et økonomi-/regnskapssystem skal kunne 
benyttes som et styringsverktøy som er nødvendig på de forskjellige nivå i 
organisasjonen. Kontoplanen et helt sentralt redskap i alt regnskaps- og 
budsjettarbeid. Den interne kontoplanen er definert ut fra interne definerte behov, 
men er samtidig bygd opp slik at den oppfyller kravene i regnskapsforskriften og 
rapporteringsforskriften – jfr. også KOSTRA. 
 
Kontostrengens 5 dimensjoner består av: 
 


1. Art 
2. Ansvar 
3. Funksjon 
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4. Prosjekt 
5. Aktivitet 
 
Art definerer hvilke produksjons- og innsatsfaktorer (utgifts- og inntektstyper) 
kommunen benytter i virksomheten. Det er obligatorisk å benytte artskode ved all 
budsjettering og regnskapsføring. Artene i bevilgningsregnskap/budsjett er gruppert 
etter 2 hovedgrupper som styres av første siffer:   
 


0: Investering  
1: Drift 
 
Inkludert hovedgruppe består artskodene av 4 siffer og er bygd opp rundt ni ulike 
arts-serier:  
 


0: Lønn 
1/2: Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjonen  
3: Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 
4: Overføringer 
5: Finansutgifter m.v. 
6: Salgsinntekter 
7: Refusjoner 
8: Overføringsinntekter 
9: Finansinntekter m.v. 
 
Ansvar defineres som den instans/person som har ansvar for at resultatene skapes og 
budsjettene holdes (hvem har ansvar for ressursbruk/inntekter - måten tjenesten 
utføres på). Ansvarsdimensjonen viser organiseringen av virksomheten og dermed 
hvem som har ansvaret for de enkelte ledd i ansvarskjeden. Det er obligatorisk å 
benytte ansvar ved all budsjettering og regnskapsføring. Ansvarskoden består av 4 
siffer og er bygd opp rundt 14 serier som følger den administrative organiseringen av 
kommunen: 
 


1000-1999: Politisk styring, fellesutgifter og sentrale styringsorgan 
2000-2299: Grunnskolen 
2300-2399: Grimsby barnehage 
3000-3799: Familie og helse 
3800-3899: NAV kommune 
4300-4399: Utviklingshemmede 
4500-4799: Omsorg 
5100-5199: Forvaltning, drift og vedlikehold 
5200-5299: Plan og miljø 
6300-6399: Kultur og fritid 
6400-6499: Bibliotek 
7600-7699: Næringsutvikling 
8000-8999: Rammeoverføringer, skatt m.v. 
9000-9999: Finansutgifter/Finansinntekter  
 
Funksjon definerer hvorfor vi har disse utgiftene/inntektene og hva som gjøres/skal 
gjøres (hvilke tjenester inntekter/utgifter kan henføres til). Innenfor en virksomhet 
er det et hierarki av funksjoner som det skal skapes resultater på, for å oppfylle 
virksomhetens mål. Det er obligatorisk å benytte funksjonskode ved all budsjettering 
og regnskapsføring. Funksjonskoden består av 3 siffer.  
 
Prosjekt vil stort sett inneholde tidsbegrensede aktiviteter. I første omgang er det 
aktuelt å benytte prosjekt i forbindelse med oppføring av bygg og anlegg, tiltak i 
forbindelse med handlingsprogrammet/økonomiplan, tilskudd som krever eget 
regnskap osv. Prosjekt er årsuavhengig, dvs. at flere år kan til enhver tid ses i 
sammenheng. Det er obligatorisk å benytte prosjektkode ved budsjettering og 
regnskapsføring av investeringer, men ikke drift. Prosjektkoden består av 3 siffer. 


 







Aktivitet definerer nærmere en bestemt tjeneste, aktivitet eller tiltak som det er 
behov for å følge/rapportere særskilt. Det er ikke obligatorisk å benytte aktivitets-
kode ved budsjettering og regnskapsføring. Aktivitetskoden består av 3 siffer 
 
Innenfor de ulike dimensjonene som er i bruk er det egne kontoplaner, dvs. en 
kontoplan for ansvar, art, og funksjon som i spørring og rapportering kobles sammen 
for lettere å presentere økonomisk informasjon. I økonomisystemet brukes det 
konteringsregler som effektiviserer input og kontrollfunksjonene i det daglige bruk.  


 
Når behov for endringer i kontoplanen oppstår skal endringene sendes rådmannen 
for godkjenning og utføring. Endringer kan gjelde endring/sletting av eksisterende 
konti eller opprettelse av nye i både driftsbudsjett/regnskap, investeringsbudsjett/ 
regnskap og balanse. 
 
 


2.6 Årsregnskap og årsberetning 
I henhold til kommunelovens § 48 skal kommunen utarbeide årsregnskap (tallmessig 
oppstilling) og årsberetning (beskrivende tekstdel) etter hvert budsjettår.  Års-
regnskapet avlegges innen 15. februar i året etter regnskapsåret i henhold til enhver 
tid gjeldende regnskapsforskrifter og god kommunal regnskapskikk. Årsberetningen 
skal avgis senest 31. mars, jfr. forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15.des. 
2000. I årsberetningen skal det redegjøres for vesentlig avvik mellom årsregnskapets 
utgifter/inntekter og årsbudsjettets utgifter/inntekter, jfr. forskrift § 10. Utgangs-
punkt for redegjørelsen er KOSTRA hovedoversikt. 
 
Før formannskapet innstiller til kommunestyret, skal uttalelse fra kontrollutvalget 
foreligge. Kommunestyrets behandling av regnskapet gjøres senest innen utgangen 
av juni året etter regnskapsåret, jfr. forskrift om årsregnskap § 10. I tillegg til 
årsregnskapet skal rådmann utarbeide en årsberetning. Beretningen skal inneholde 
en beskrivelse av aktivitet og resultatoppnåelse i løpet av budsjettåret sett opp mot 
fastsatte mål og prioriteringer som ligger i budsjettdokumentet – herunder 
forutsetninger i vedtatt målekart (Balansert målstyring - BMS). Videre skal aktivitet 
innen HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet), sykefraværsoppfølging og likestilling omtales.  
 
 


2.7 Økonomisk rapportering 


2.7.1 Rapportering til staten 


Rådmann er ansvarlig for at rapportering til staten, dvs. KOSTRA rapportering skjer i 
henhold til forskrift om rapportering. Målet med KOSTRA er å koble sammen 
tjenesteproduksjonsdata (type tjenester, antall produserte enheter, personellinnsats-
årsverk/timer, brukere mv.) med økonomidata (utgifter og inntekter p.r. funksjon). 
Sammenstillingen vil gi informasjon om prioritet, produktivitet og dekningsgrader i 
forhold til kommunens ulike brukergrupper. Gjennom denne rapporteringen 
produseres nøkkeltall i tre nivåer. Nøkkeltallene er relevante for kommunens egen 
styring. 
 
Rapporteringen av økonomidata baseres på arter og funksjoner iht. en egen 
rapporteringsforskrift. Kommunens økonomimodell tar hensyn til rapporterings-
kravene i KOSTRA. Dette betyr i korthet at KOSTRA´s arter og funksjoner også 
forefinnes i kommunens registrerings-, spørre- og rapporteringsordninger. 
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2.7.2 Rapportering til kommunestyret 
Det legges frem regnskapsrapport hvert tertial til kommunestyret. Det skal i disse 
rapportene klart fremgå om vedtatte mål vil oppnås i løpet av året eller ikke. 
Eventuelle avvik skal forklares. Rapporten skal inneholde en prognose. Det skal 
forslås nødvendig tiltak ved nevneverdige avvik, jfr. forskrift om årsbudsjett § 10. 
Det skal rapporteres på samme måte som budsjett er vedtatt på, jfr. forskrift om 
årsbudsjett § 12. Rådmann eller folkevalgte organer er ansvarlig for bestilling av 
andre rapporter dersom de anser det som hensiktsmessig for å bedre økonomi-
styringen. Forhold av betydning rapporteres fortløpende til formannskapet eventuelt 
også til kommunestyret dersom det anses som nødvendig.  


 
 


2.7.3 Intern rapportering/oppfølging 


Virksomhetslederne rapporterer månedlig til rådmann. Rapporten skal gi en oversikt 
over enhetens økonomiske situasjon på det gitte tidspunkt. Virksomhetslederne skal 
sette opp en prognose og forklare avvik etter fastsatt mal utarbeidet av rådmannen. 
 
 
 
 


3 SÆRREGLER FOR REGNSKAP 


3.1 Regnskapsskikk 
 


Årsregnskapet skal føres i tråd med til enhver tid gjeldende regnskapsforskrifter og 
god kommunal regnskapsskikk, både hva angår selve regnskapsføringen og den 
økonomiske informasjonen årsregnskapet gir. Det vektlegges at årsregnskapet skal gi 
tilstrekkelig god informasjon om ressursbruken for de ulike aktivitetene/ 
virksomhetene. 
 
For å sikre god budsjettkontroll skal posteringer skje fortløpende og uten ugrunnet 
opphold. Når det gjelder den overordnede kontroll av økonomirutiner, utføres denne 
av kommunekassen. Dette gjelder postgiro, bank, avgiftssystemer, remittering, 
balanseregnskap og skatteregnskap, samt videre innfordring av kommunale avgifter 
og krav. 
 


 


3.2 Fond 
 


Kommunen kan avsette midler til senere bruk i fond. I henhold til regnskapsforskrift-
en disponerer kommunen følgende typer fond: 
 
Disposisjonsfond:   
Denne type fond kan kommunen benytte fritt til enten drifts- eller investeringsformål. 
F.eks: Avsatt regnskapsmessig mindreforbruk. 
 
Bundne driftsfond:   
Denne type fond kan kommunen benytte til bestemte driftsformål. F.eks: Ikke 
disponerte øremerkede inntekter og overskudd på tjenesten renovasjon, da bruken 
av denne er regulert i lov og/eller forskrifter. 
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Ubundne investeringsfond:  
Denne type fond kan kommunen fritt disponere til investeringsformål. F.eks: Ikke 
disponerte midler ved salg av fast eiendom eller anleggsmidler. 
 
Bundne investeringsfond:   
Denne type fond kan kommunen kun benytte til bestemte investeringsformål. 
Formannskapet og kommunestyret kan ikke omdisponere. Det er opp til tildeler å gi 
forutsetninger for tilskudd. F.eks: Ikke disponerte øremerkede inntekter til 
investeringsformål (bygg/anlegg). 
 
 


3.3 Avsetning til og bruk av fond 
 


Avsetning til og bruk av bundne driftsfond gjøres opp for året i forbindelse med 
regnskapsavslutningen.  
 
Avsetning til og bruk av ubundne investeringsfond vedtas av kommunestyret selv. 
 
Avsetning til og bruk av bundne investeringsfond gjøres opp for året i forbindelse 
med regnskapsavslutningen. 
 
Omdisponering av midler avsatt til frie fond vedtas av kommunestyret selv. 
 
 


3.4 Aktivering og avskrivninger 
 


Utgifter som klassifiseres som investering skal bokføres og aktiveres i balansen som 
anleggsmidler. Investeringsutgifter er anskaffelse av eiendeler som er bestemt til 
varig eie eller bruk, og som er av vesentlig verdi, eller påkostninger til eksisterende 
varige driftsmidler. 
 
Varighetskriteriet er satt til økonomisk levetid på minst 3 år, mens vesentlighets-
kriteriet er en anskaffelseskostnad på minimum kr 100 000. Investeringene skal 
aktiveres til brutto anskaffelseskostnad (dvs. ikke fratrukket eventuelle tilskudd). 
 
Avskrivninger gjøres i henhold til de til enhver tid gjeldende regnskapsforskrifter – jfr. 
også bokføringsforskiftens kap 6 ”Dokumentasjon av balansen.” 
 


3.5 Vurdering av kortsiktige fordringer 
 


Rådmannen er ansvarlig for å iverksette effektive og forsvarlige innfordringstiltak for 
å sikre og kreve inn kommunens utestående fordringer. Innfordring skal skje i 
henhold til god innfordrings- og inkassoskikk og i samsvar med gjeldende lover og 
regler. 
 
Betalingsavtaler kan inngås kun av innfordringsmessige hensyn. Rådmannen har 
fullmakt til å inngå avtaler om forlenget betalingsfrist for ethvert krav kommunen 
måtte ha overfor privatpersoner eller andre. Fullmakten gjelder uansett beløps-
størrelse. Avtalene skal normalt ikke strekke seg ut over 1 år. Ved betalingsutsettelse 
skal det beregnes renter jf. pkt. 3.5.1. 
 
Fullmakten omfatter også aksept og avslag på avtaler som faller inn under lov om 
frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) og lov om 
gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven). 
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Rådmannen har myndighet til å utpeke prosessfullmektig for kommunen i saker om 
formuesrettslige krav i forliksrådet.  
 
Rådmannen har myndighet til å frafalle pant for lån i mindre parseller samt frafalle 
prioritet når dette ikke medfører tapsrisiko for kommunen. 
 
Rådmannen har myndighet til å begjære tvangsfravikelse fra kommunale boliger og 
bygg som følge av kontraktsbrudd fra leietaker. 
 
Rådmannen har myndighet til å begjære tvangssalg eller konkurs som et ledd i 
tvangsinnfordring for å ivareta kommunens interesser. 
 
Innfordring av krav etter skattelovgivningen delegeres til rådmannen (gjelder 
kommunale avgifter). 
 


 


3.5.1 Forsinkelsesrenter og gebyr 
 


Betales et krav etter forfall skal det beregnes forsinkelsesrenter fra forfallsdato og 
fram til betaling finner sted. Kommunen skal følge de til enhver tid gjeldende 
maksimalsatser for beregning av forsinkelsesrenter iht. lov om renter ved forsinket 
betaling og aktuelle særlover. 
 
Ved purringer og andre innfordringstiltak skal det kreves gebyr til dekning av 
innfordringskostnader i samsvar med de til enhver tid gjeldende maksimalsatser i lov 
om inkassovirksomhet og annen inndriving av pengekrav med tilhørende forskrifter. 
 
Påløpte forsinkelsesrenter under kroner 20 faktureres ikke. Påløpte forsinkelsesrenter 
under kroner 100 faktureres ikke alene. 
 


3.5.2 Stopp i tjenestetilbudet 
 


Rådmannen har ansvar for å påse at det iverksettes nødvendige tiltak slik at 
tjenestetilbudet stanses for kunder som står til rest med restanser for 2 terminer eller 
mer. Dette kan være oppsigelse av plass i barnehage/SFO, utkastelse (fravikelse) fra 
kommunal bolig og stenging av vann/avløp. Nye tjenester/tilbud gis ikke før alle 
restanser som tilhører tjenesten er gjort opp. 
 


3.5.3 Ettergivelse og utgiftsføring av kommunale krav 
 


For å sikre at kommunen opprettholder sin soliditet og likviditet, bør kommunens 
fordringer gjennomgås minst en gang pr år. Fordringer som er uerholdelige eller 
bortfalt bør utgiftsføres, og belastes innenfor budsjettrammen til den enheten hvor 
tapet er påløpt. 
 
Søknader om ettergivelse av kommunale krav skal behandles ut fra innfordrings-
messige hensyn. 
 
Rådmannen har fullmakt til å ettergi fordringer (hovedstol) under kr 25 000. 
Rådmannen har myndighet til å ettergi forsinkelsesrenter og gebyrer under kr 
20.000. 
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Fordringer hvor det rettslige grunnlag for fortsatt innfordring er bortfalt avskrives 
som tap av rådmannen uansett beløp. 


 







 
Saker over de angitte grensebeløp behandles og avgjøres av formannskapet. 
 
Oversikt over foretatte ettergivelser/utgifts- og tapsføringer legges fram for 
formannskapet minimum 1 gang pr. år. 


 
 


3.6 Kommunale garantier 
 


Kommunens adgang til å stille garantier reguleres i kommunelovens § 51 og forskrift 
om kommunale og fylkeskommunale garantier. 
 
Reglene omfatter garantier generelt. Garantier kan ikke stilles for økonomiske 
forpliktelser som knytter seg til utøvelse av næringsvirksomhet. 
 
Garantier kan gis som tredjemannsgaranti (kausjon) eller som selvstendig garanti, 
dvs. garantien er ikke knyttet til en annen fordring, men f.eks. til å dekke et evt. 
underskudd ved et idretts- eller kulturarrangement. 
 
Kommunen kan bare forplikte seg ved simpel kausjon. Kommunen kan bare forplikte 
seg ved simpel garanti. 
 
Vedtak om garantistillelse skal angi garantiens varighet og den øvre grense for 
garantiansvaret. 
 
Formannskapet gis fullmakt til å vedta garantistillelser inntil kr 100 000. Kommune-
styret selv fatter vedtak om kommunale garantier over kr 100 000. 


 
 


3.7 Kontantkasse 
 


Rådmann eller den han bemyndiger kan i særlige tilfeller innvilge rett til kontant-
kasse. 
 
Kontantkasse kan kun innvilges til virksomheter/kostnadssteder som har kontantsalg. 
Kassen skal telles ved årets slutt. Opptellingen skal dokumenteres, og det skal fremgå hvem som 
har foretatt opptellingen og på hvilket tidspunkt. Eventuelle differanser skal forklares. Se for øvrig 
forskrift om bokføring §6-2. 
  
 


Følgende skal ivaretas særskilt: 
Det utpekes ansvarlig person for hver kontantkasse. Det skal foreligge kvitterte bilag 
for hvert beløp. Kassen skal til enhver tid være ajourført og kontanter og bilag skal til 
sammen utgjøre tildelt beløp i kontantkasse. Kassen skal til enhver tid være til-
gjengelig for kontroll fra kommunekassen og revisjonen. 
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4 INVESTERINGER/BYGGEREGLEMENT 


4.1  Definisjoner  
 


Investeringer er anskaffelse av varige driftsmidler, som vanligvis kan kategoriseres 
innenfor: 
 


♦ Bygg 
 


♦ Anlegg, herunder park-og idrettsanlegg 
 


♦ Inventar og utstyr, som maskiner, kjøretøy og IKT. 
 
For avgrensninger mellom driftsregnskap og investeringsregnskapet gjelder følgende 
definisjon på en investering:  
 


a) Anskaffelse av eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk, og som er av 
vesentlig verdi 


 


b) Påkostning på eksisterende varige driftsmidler, som er av varig og vesentlig verdi 
 
Som varig legges til grunn at eiendelen må ha en økonomisk levetid på minst tre 
(3) år. Med vesentlig verdi menes en anskaffelseskost på minst kr 100.000. 
 
Alle vurderinger og avgrensninger skal gjøres i henhold til kommunal regnskaps-
standard KRS nr. 4 – avgrensning mellom driftsregnskap og investeringsregnskap.  
 
Følgende definisjoner er gitt i NS 3454 for byggverk på hvorvidt det er vedlikehold 
eller påkostning: 
 


”Vedlikeholdskostnader: Kostnader som er nødvendige for å opprettholde 
byggverket på et fastsatt kvalitetsnivå og derved gjør det mulig å bruke til sitt 
tiltenkte formål innenfor en gitt brukstid. ”   


 


”Påkostninger: Kostnader til utvikling av byggverket for å opprettholde dets verdi 
over tid i forhold til nye krav til brukere, marked og myndigheter. 
Utviklingskostnader vil være løpende ombygging, tiltak for å etterkomme 
offentlige krav og pålegg samt oppgradering.” 


 
Det vil si at som vedlikeholdskostnad regnes utgifter som påløper for å holde 
eiendelen i samme kvalitet som den var på opprinnelig anskaffelsestidspunkt. For 
påkostninger regnes tiltak som fører eiendelen til en høyere standard eller til en 
annen funksjonabilitet eller endret bruksområdet enn den hadde tidligere. 
 
Vedlikeholdskostnader tilhører driftsregnskapet og påkostninger plasseres i 
investeringsregnskapet.  
 
Alle investeringer er underlagt lov om offentlig anskaffelser av 30. juni 2006 og 
forskrift av 20. desember 2006. 
 


 


4.2 Investeringsbudsjett 
Alle investeringer fremmes i hovedsak gjennom økonomiplan/årsbudsjett. All 
bevilgning og annen finansiering skal være klart før prosjekter starter.  
 
Investeringen skal vedtas med totalbevilgning basert på et realistisk kostnads-
overslag. Netto bevilgning aksepteres ikke – dvs. at eventuelle tilskudd og gaver skal 
være innarbeidet i den totale finansieringen. Uforutsette tilskudd og gaver kan ikke 
brukes til å øke investeringsrammen uten kommunestyret godkjennelse. 
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Rådmann gis fullmakt til å splitte opp investeringsbudsjettet på de ulike delprosjekt- 
nivåene i investeringsprosjektet. Alle investeringer føres på prosjektnummer i 
investeringsregnskapet. Bevilgning som skal dekke flere investeringer med eget 
prosjektnummer bør budsjetteres på det enkelte prosjekt, slik at samsvar mellom 
budsjett og regnskap oppnås. 
 
I spesielle tilfeller der investeringen ikke kan tas opp i økonomiplan eller årsbudsjett, 
kan det fremmes egen sak. Det fremmes sak umiddelbart, når en ser at bevilgning 
ikke er stor nok. Ved eventuelle vedtak om justeringer i løpet av budsjettåret skal 
budsjettskjema 2A og 2B justeres tilsvarende. 
 
Rådmann har ansvaret for gjennomføring av alle investeringsprosjekt vedtatt i 
økonomiplan, årsbudsjett og eventuell enkeltsaker. 
 
Investeringsbudsjettet er ettårig, altså årsavhengig. Ubrukte investeringsmidler kan 
søkes overført til påfølgende år dersom prosjektet ikke er avsluttet. Det er kommune-
styret selv som eventuelt må vedta slik overføring. 


 
 


4.3 Investeringsrapportering 
Rådmann er ansvarlig for å rapportere på investeringer til kommunestyret hvert 
tertial. Rapporten skal innholde en oversikt over hele prosjektets kostnadsramme 
totalt, uavhengig av årsbudsjett og regnskapsperiode. Investeringene rapporteres for 
det tidsperspektivet prosjektet pågår. Rapporten skal inneholde en prognose for 
prosjektet.  
 
Rådmann avgjør selv behov for egen intern rapportering fra prosjektansvarlig/leder.  
 
Prosjektansvarlig er ansvarlig for løpende oppfølging av økonomi og at finansiering er 
i orden. Rådmann legger frem sak om tilleggsbevilgning når prognosen tilsier at 
totalrammen ikke vil holde. 
 
Det skal leveres egen sluttrapport for alle investeringsprosjekter med samlet 
bevilgning som er større en 5 mill. kr. Det samme gjelder for investeringsprosjekter 
med samlet bevilgning som er mindre en 5 mill. kr som avviker fra bevilgningen med 
mer enn 10 %. Den skal inneholde en helhetlig rapportering på prosjektets 
økonomiske utvikling. I sluttrapporten skal det angis hvordan eventuelle over-
skytende midler skal disponeres eller hvordan eventuelle midler for tilleggs-
finansiering anskaffes. Rapporten skal også gi en oversikt over driftsutgifter 
investeringen medfører. Sluttrapport legges fram så fort investeringen er avsluttet. 
Sluttrapport for investeringer fremlegges kommunestyret innen 6 måneder etter 
prosjektet er avsluttet. Prosjektslutt legges til den dato prosjektet overføres til drift. 
 
 


4.4 Investeringsprosessen 
Den enkelte virksomhet har ansvaret for å ta initiativ og redegjøre for behov, 
nytteverdi, kostnader og prioriteringer ved forslag til investeringer. Initiativ tas 
hovedsakelig opp gjennom økonomiplan av rådmann. Rådmann har ansvaret for at 
utredning og vurderinger er foretatt før det legges fram til politisk behandling. 
 
Utredningen for investeringen skal i den utstrekning de er relevante inneholde, 
tidligere historiske utredninger/behovsanalyse/statistikk, funksjonsbeskrivelse, 
kostnadsramme, driftskostnader, sammenligning med dagens situasjon, eventuelt 
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innsparingspotensial, eventuelle andre rammebetingelser. Ved behovsutredninger 
som gjelder arealbehov av bygningsmessig art skal det vurderes om behovet skal 
søkes realisert ved ombygging, tilbygg eller nybygg, eventuelt som del av et større 
byggeprosjekt. Samtidig skal det foreligge en vurdering av ulike tomter. 
 
For bygge-og anleggsinvesteringer skal rådmannen normalt fremme forslag til 
forprosjekt for det aktuelle tiltaket. Forprosjektet legges frem som sak til kommune-
styret. Den bør inneholde anslag for alle driftsmessige utgifter. 
 
Når forprosjekt er vedtatt og hele prosjektet ligger innenfor kostnadsrammen kan 
detaljprosjekteringen igangsettes. I den grad det er bevilget midler til prosjektet gis 
rådmann fullmakt til å engasjere ekstern bistand i planleggingen av hovedprosjektet. 
Rådmannen har ansvaret for å sette opp en fremdriftsplan for de respektive 
prosjekter. Det skal vurderes prosjekterings- og byggetid for de ulike bygge-
prosjekter. 
 
Rådmannen er ansvarlig for løpende oppfølging av framdrift, kvalitet, økonomi og 
finansiering. Rådmann kan videredelegere, men det påvirker ikke ansvar og 
myndighet.  
 
Investeringsprosjektet skal først overleveres i bruksferdig stand. Rådmann har 
ansvaret for oppfølging av kontraktene i reklamasjonstiden og å avholde 
garantibefaring.  


 
 
 
 


5 SENTRALE SYSTEMER FOR KJØP OG SALG AV 
VARER OG TJENESTER 


Alle kommunale innkjøp skal skje i henhold til gjeldende lover og regler samt 
inngåtte samarbeidsavtaler – jfr. også vedtatt innkjøpsrutiner vedtatt av 
kommunestyret 30.10.2007. Alt kommunalt salg og fakturering av dette skal skje i 
henhold til gjeldende lover og regler på området. 
 


5.1 Kontroll ved varemottak – attestasjon - anvisning 
Regelverket omhandler varemottak, attestasjon og anvisning uavhengig av om varen 
er innkjøpt gjennom tradisjonelle kanaler eller via E-handelsløsninger. 
 


5.1.1 Varemottak 
Ved varemottak skal følgende kontrolleres: 
 


♦ signatur på ordreseddel/faktura 
♦ kvantitet (at leveringen stemmer med fraktbrev) 
 
Dersom leveransen lider av vesentlige mangler eller feil, skal leverandøren 
umiddelbart gis skriftlig beskjed om dette. 
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5.1.2 Utregningskontroll 
Bare originalfakturaer skal brukes som regnskapsbilag.  Dersom det er umulig å 
bruke originalfaktura, kan kopi benyttes med påskrift om at denne erstatter 
originalen - og påført årsaken til at kopi må benyttes. 
Elektronisk fakturabehandling tas i bruk der dette er hensiktsmessig. 
 


 







Faktura kontrolleres mot følgeseddel eller rekvisisjonsblankett, når slik foreligger. 
Dersom faktura mangler spesifikasjon må ordreseddel alltid heftes ved fakturaen. I 
de tilfeller hvor det foreligger avtale om kjøp, skal det foretas priskontroll og 
utregningskontroll - og kontrolleres at rabatter og forfallsdato er i henhold til avtale. 
 
I tilfeller hvor særskilt avtale om kjøp ikke foreligger, skal det foretas priskontroll og 
utregningskontroll - og vurderes om pris, rabatt, betalingstid m.v. synes rimelige og 
innenfor de vanlige betingelser kommunen stiller ved kjøp av varer. 
 
Ved feil i fakturaen skal det uten opphold tas kontakt med leverandør slik at feilen 
rettes gjennom kreditnota eller ny korrigert faktura.  


 


5.1.3 Attestasjon 
Den som attesterer har ansvar for at pris er riktig, at eventuell rabatt og forfallsdato 
er i henhold til avtale, og at utregningskontroll er i tråd med pkt. 7.1.2 er foretatt.  
Attestasjon innebærer også en bekreftelse av at fakturaen/varen ikke er 
betalt/behandlet tidligere. Den som attesterer, må forsikre seg om at det er 
budsjettmessig dekning for beløpet, og at det for øvrig er sikkert grunnlag for å 
anbefale utbetaling. 
 
For øvrig skal følgende kontrolleres: 
 


• at kravspesifikasjon er fulgt  
• faktura (levert til rett tid og rett sted, pris stemmer med avtale, rabatt er korrekt, 
betalingsdato, faktura dato, betalingsbetingelser) 
• at det er benyttet korrekt kontering 
 
Feilaktige innkjøp og utbetalinger som skyldes uaktsomhet fra den som attesterer, vil 
kunne medføre økonomisk ansvar. 
 
Den som attesterer, kan ikke attestere egne regninger. 
 
Alle som innehar anvisningsmyndighet, innehar samtidig attestasjonsmyndighet, 
men de kan ikke både attestere og anvise på samme bilag. Attestasjonsmyndigheten 
skal gis skriftlig og kopi sendes rådmann, kommunekasse og revisor.  Driftsledere 
kan gi attestasjonsmyndighet til en eller flere av sine medarbeidere. 
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5.1.4 Anvisning 


Generelt om anvisning 
Før utbetaling skjer skal det foreligge anvisning, dvs. utbetalingsordre fra den som 
har myndighet til å gi slik ordre. Ordren skal vise utbetaling av et bestemt beløp til 
en bestemt person/mottaker, og angi den budsjettpost beløpet skal utredes av samt 
korrekt momskode, momskompensasjonskode. Anvisningsordre gis til kommune-
kassen for hvert beløp som skal utbetales. Faste lønninger, andre uforanderlige 
årsutgifter og renter og avdrag på kommunens gjeld kan utbetales etter såkalte 
«stående anvisninger», dvs. anvisninger som gjelder til annen ordre gis. 
Se for øvrig kontoplanveiledningen for ytterligere detaljer. 
 
 


Rådmannens anvisningsmyndighet 
Rådmannen er av kommunestyret gitt anvisningsmyndighet for hele den kommunale 
forvaltning. Rådmannen kan foreta intern delegering av sin anvisningsmyndighet. 
Den som er delegert anvisningsmyndighet, kan videredelegere denne ett ledd. 
Anvisningsmyndigheten skal gis skriftlig med kopi til kommunekassen og revisor. 
Det skal fremgå hvem som har anvisningsmyndighet og på hvilke ansvar og arter.  
 
 


 







Utøvelse av anvisningsmyndighet 
♦ Anvisningsmyndighet og budsjettansvar følger samme stilling. 
♦ Anvisningsmyndighet kan trekkes tilbake av den som har delegert 


myndigheten. 
♦ Underordnede kan ikke anvise overordnedes regninger. Ordfører anviser 


utbetalinger til rådmannen. 
♦ Rådmannen anviser utbetalinger til ordføreren. 
♦ Den som har anvisningsmyndighet kan ikke anvise egne regninger, eller for 


familiemedlemmer. 
♦ Anvisningsmyndighet kan ikke overdras eller delegeres til regnskapsansvarlig. 
♦ Feilaktige anvisninger kan medføre økonomisk ansvar for anviseren. 
♦ Det skal alltid være kjent hvem som kan opptre som stedfortreder i ferie og 


ved fravær med rett til anvisning i henhold til delegert fullmakt. 
 


 
Bruk av anvisningsmyndighet  
Før utbetalingsordre gis skal følgende betingelser påses: 
 


♦ at det foreligger gyldig vedtak om bevilgning 
♦ at det finnes dekning for beløpet 
♦ at den fakturerte vare eller tjeneste er mottatt i henhold til bestillingen 
♦ at forskriftene for regnskapsføring følges 
♦ at anvisningen skjer uten unødig opphold 
♦ at det er benyttet korrekt kontering 


 


5.1.5  Utgående fakturaer 


Fakturering skal så langt mulig skje maskinelt via økonomisystemet. All maskinell 
fakturering skal skje via økonomisystemet. I periode 4. til 10. hver måned kjøres 
fakturaer for kommunal tjenester (husleie, barnehage, SFO, hjemmebaserte 
tjenester, m.fl.). Det overføres fil til banker for personer som har avtalegiro.  
 
 
 
 


6 VEDLEGG 


6.1 Fullstendig kontoplan                                                         
(vedlegget oppdateres fortløpende) 


6.2 Oversikt over attestasjons- og anvisningsmyndighet 
(vedlegget oppdateres fortløpende) 
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Øymark barnehage 
Annen Etasje barnehage 


 


Marker kommune 
v/Unni Degnes 
1870 Ørje 


                                                                                                            Ørje, 15.02.2012 


 


Vedr ”Lokale retningslinjer om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-
kommunale barnehager i Marker kommune” 


 


Lokale retningsliner om likeverdig behandling samt samarbeidsavtale mellom ikke-
kommunale barnehager og Marker kommune ble i møte 31.januar d å gjennomgått med 
eiere av de private barnehagene og barnehagemyndigheten i kommunen.  


Menighetsbarnehagene ønsker å kommentere/belyse følgende punkter i retningslinjene: 


§ | Formål og virkeområde


• At barnehagetilbudet i kommunale og ikke-kommunale barnehager skal ha god kvalitet  
• Å legge til rette for forutsigbare økonomiske rammer for hver enkelt barnehage 
• Å samarbeide om vilkår og rutiner – utarbeide samarbeidsavtale 
• Å utarbeide rutiner som sikrer at forskriften følges 


 
Uavhengig av eierform understrekes viktigheten av god kvalitet i alle barnehagene i Marker 
kommune. Dette er viktige føringer for oss som driver barnehage, og det krever ansvarlighet 
fra både eierskap og kommunal myndighet.   
 


I kommuneplanen for Marker står det:  ”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. 


 Et mål og en rettesnor for planlegging og styring av Markersamfunnet skal være en 
befolkningstilvekst på 1000 personer i 12-årsperioden.” 


Visjonen er også nedfelt i nylig vedtatt i plan for barn og unge. Dette er ambisiøs satsing på 
kvalitet for egne innbyggere og tilflyttere.  Kommunen beregner videre at det vil bli ca. 40 
flere barn i barnehagene. Videre står det å lese at kommunen har full barnehagedekning.  


Kommunen har tidligere ønsket å kunne tilby barnehageplass på dagen. Hva tenker 
kommunens politikere om dette, når dagens situasjon er en venteliste på så mange som 10-12 
barn ?  


En god barnehage er ikke lenger noe argument alene for å flytte til en kommune. Det er en 
forutsetning at dette er på plass. Det samme gjelder og skole og andre grunnleggende 
tjenester. Skal vi kunne bruke dette som et argument for tilflytting og i kommunens arbeid 
med omdømme, så må barnehagene skille seg positivt ut fra samme tilbud i andre 







kommuner. I Marker har vi en god barnehage, og vi ønsker et fortsatt fokus på dette, og 
muligheten til å videreutvikle den enkelte barnehages sterke sider. I dag er de for stort fokus 
på økonomi, og handlingsrommet er lite. 
 
Kvalitet og ansvarlighet er også synliggjort i samarbeidsavtale mellom de ikke-kommunale 
barnehagene og Marker kommune: 
 
• Avtalen skal bidra til å sikre et kvalitetsmessig godt og trygt tilbud for både barn og 


foreldre / foresatte.  
• Avtalen skal bidra til at barnehagetilbudet i kommunen blir så enkelt og oversiktlig som 


mulig, og i størst mulig grad fremstår som ett helhetlig tilbud som rommer variasjon og 
fleksibilitet. Hensikten med dette er å sikre foreldres / foresattes mulighet til selv å velge et 
tilbud med det innhold og de kvaliteter de foretrekker. 


 
Vi tolker det slik at kommunen mener det er viktig å opprettholde det tilbudet man har pr i 
dag, med en kommunal og tre private/ideelle barnehager.  Hva som videre defineres som 
kvalitet i barnehagetilbudet, er mye opp til den enkelte. 


Menighetsbarnehagene ønsker å være et pedagogisk og attraktivt tilbud for kommunens 
førskolebarn.  Innskjerping av krav til god og sikker barnehagedrift merkes godt, og denne 
kvalitetssatsingen utfordrer tilbudet vårt.  


Vi er små barnehager. Våre inntekter baserer seg på foreldrebetaling og kommunalt tilskudd, 
Foreldrebetalingen er fastsatt, og utgjør en relativt liten andel. Denne kan vi ikke påvirke. Vi 
kan heller ikke påvirke det kommunale tilskuddet. Vårt økonomiske handlingsrom ligger derfor 
kun i å redusere utgiftene. Når det aller meste av budsjettet er knyttet opp til lønninger, og 
det er retningslinjer for bemanning, er ogs mulighetene her små. Det er altså avgjørende for 
oss hvilken vilje og holdning kommunen har til finansieringen av de  ikke- kommunale 
barnehagene.  


Vi stiller også spørsmål angående kommunens definisjon av tidlig innsats. Oppvekstplanen 
sier: ”For at barn og unge skal få en så god oppvekst som mulig er det viktig med tidlig 
innsats. Det må brukes ressurser på generelle forebyggende tiltak”. Dette er forhold som 
opptar oss. I tillegg til å gi plass til alle, er vi også pliktet til gi hjelp til alle, men opplever at vi 
ikke er helt samkjørte på ansvar og oppgaver, og hvordan kvalitet skal sikres her.  


 
Hva er vår motivasjon for å drive barnehage? 
 
Vi har nærmere 40 års erfaring i å drive barnepark og barnehage. Gjennom disse årene har 
vårt tilbud tilpasset seg samfunnsutviklingen og vi har justert vår drift og imøtekommet de krav 
til forbedringer som har kommet fra offentlige myndigheter. 
 


• Ved å drive barnhage er vi opptatt av å gi førskolebarna et trygt og godt tilbud samt 
bidra til å skape et positivt miljø i deres nærområde. 


• Være et godt alternativ til den kommunale barnhagen og bidra til sysselsetting og 
aktivitet. For Øymark sin del mener vi det er av stor betydning å ha en barnehage i 
denne delen av bygda, da det bor mange småbarnsfamilier her. Annen Etasje ønsker 
å være et alternativ for de som ikke ønsker å ha barna sine i en ”stor” barnehage. 


• Være en god arbeidsgiver for våre ansatte. 
• Det er viktig å presisere at vårt ønske om å drive barnehage ikke er økonomisk 


motivert.   Det er mest korrekt å kalle oss ”ideelle aktører” og ikke private, i den 
forstand at det ikke er krav til inntjening og profitt. Vi har således ikke tradisjon for å ta 
ut utbytte til eier.  


 


 







Økonomi 
• Vi har brukt store summer på oppgradering av bygningsmassen og utearealet til 


barnhagene de senere årene og har gjennom tilsyn fra kommunen fått honnør for 
det.  


• Våre inntekter er altså foreldrebetaling og tilskudd til driften fra kommunen. 
 
§ 7: Opplysningsplikt. 


Kommunen ønsker 2 årlige rapporteringer i følge referat. Vi mener vi bør opprettholde 3 
telletidspunkter. Vi har foreslått rapportering 15. september og 15.mars i tillegg til den 
obligatoriske rapporteringen i desember. 


• Sett ut fra at det kalles opplysningsplikt til kommunen vil  en rapportering i mars gi 
kommunen verdifull informasjon i sitt tilsyn med de private barnehagene. Det er 
interessant med tanke på hvordan vi klarer imøtekomme f eks ventelister og krav om 
pedagogisk bemanning. 


• Dagens situasjon er mange barn på kommunens venteliste. Det vil nok være en 
oppmuntring å ta i mot flere barn hvis man vet det også utløser noen ekstra kroner.  


• Vår erfaring er at det hvert år er flere foreldre som ønsker barnehageplass etter nyttår. 
Det må derfor også være en telling 15.03 slik at det blir utbetalt tilskudd for disse 
barna. 


 
Våre tanker om barnehagedrift i årene som kommer. 


• Nytt finansieringssystem for de ikke-kommunale barnehagene har ikke virket lenge nok 
til at vi ser hvordan dette slår ut på lang sikt. 


• Både som barnehageeier og arbeidsgiver ønsker vi oss økonomisk forutsigbarhet- helst 
i et langsiktig perspektiv. Vi ser oss selv som ideelle aktører, men kan vanskelig legge 
langsiktige planer uten nødvendig forutsigbarhet på inntektssiden. Vi kan ikke 
overleve i mange år med røde tall. 


• Vårt tilskudd er beregnet ut fra driftsbudsjettet til den kommunale barnehagen. Det er 
slik departementet har sagt det kan gjøres, og det er slik kommunen har valgt å gjøre 
det for 2011.  Kommunen har imidlertid en viss valgfrihet i forhold til dette, og det er lite 
som tilsier at det skal være mye billigere å drifte en privat enn en kommunal 
barnehage, særlig side vi også har våre ansatte knyttet til KLP.  


• Vi er av den oppfatning at de ikke-kommunale barnehagene bør få tilskudd 
tilsvarende ”nasjonal sats”. En slik finansiering vil skape god forutsigbarhet for våre 
barnehager og vil være et tydelig signal om at politikerne i Marker ønsker å prioritere 
og opprettholde gode barnehager i Marker. Vi kan også legge mer langsiktige planer 
både for drift og kompetanseheving med en slik ordning.  


 
 
Oppsummering og forslag til tiltak: 


• Vi ønsker 3 tellinger i året, 15. mars, 15. september og 15. desember 
• Nasjonal sats legges til grunn for kommunens tilskudd til de ikke-kommunale 


barnehagene. 
• I tillegg håper vi kommunestyret kan ta en debatt på hva slags barnhagetilbud 


Marker kommune skal ha i årene som kommer. Er kommunen opptatt av å et 
attraktivt barnehagetilbud? Hva slags ”barnehageprofil” ønsker Marker kommune å 
ha? Vi kommer gjerne med innspill hvis det er ønskelig. 
 
 


 


Vidar Østenby                                                                          Leif Håkon Krog 


Eierrepresentant Annen Etasje                                               Eierrepresentant Øymark barnehage 
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1. Finansreglementets virkeområde 
 
1.1 Hensikten med reglementet 
 


Hensikten med reglementet for kommunens finansforvaltning er å gi rammer og retningslinjer 
for hvordan forvaltningen av kommunens ledige likviditet og andre midler skal skje gjennom 
å definere det risikonivå som er akseptabelt for plasseringer og låneopptak. Formålet med 
finansforvaltningen er nærmere beskrevet i pkt. 4.  
 
1.2 Hvem reglementet gjelder for 
 


Reglementet gjelder for Marker kommune. Reglementet gjelder også for virksomhet i 
kommunale foretak etter kommuneloven kapittel 11 og interkommunalt samarbeid etter 
kommuneloven § 27. I den grad disse virksomhetene har en egen finansforvaltning skal denne 
utøves i tråd med dette reglementet, eller i tilfellet med interkommunalt samarbeid, etter et 
omforent finansreglement som er godkjent av kommunestyret.  
 
 
2. Hjemmel og gyldighet 
 
2.1 Hjemmel 
 


Dette reglementet er utarbeidet på bakgrunn av: 
 


• Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, § 52. 
• Ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9. 


juni 2009 (FOR 2009-06-09 nr 635). 
 
2.2 Gyldighet 
 


• Reglementet trer i kraft fra og med 1.7.2010. Finansreglementet skal vedtas minst én gang 
i hver kommunestyreperiode.  


• Dette reglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser som kommunestyret eller 
annet politisk organ har vedtatt for Marker kommunes finansforvaltning. 


 
 
3. Forvaltning og forvaltningstyper 
 
I samsvar med bestemmelsene i forskriften om kommuners og fylkeskommuners 
finansforvaltning skal reglementet omfatte forvaltningen av alle kommunens finansielle aktiva 
(plasseringer) og passiva (rentebærende gjeld). Gjennom dette finansreglementet er det vedtatt 
målsettinger, strategier og rammer for: 
• Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. 
• Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler. 
• Plassering og forvaltning av kommunens eventuelle langsiktige finansielle aktiva. 
 
 
4. Formålet med kommunens finansforvaltning 
 
Finansforvaltningen har som overordnet formål å sikre en rimelig avkastning samt stabile og 
lave netto finansieringskostnader for kommunens aktiviteter innenfor definerte risikorammer.  
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Kommunens finansportefølje skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå lavest mulig 
netto finansutgifter over tid, eller høyest mulig netto finansinntekter over tid, med en lav  
 


 







finansiell risiko. Kommunens finansreglement legger derfor opp til gjenomgående lav 
finansiell risiko. I avveiningen mellom økt avkastning og redusert risiko skal redusert risiko 
foretrekkes. Det vises for øvrig til omtale av hensikt med finansreglementet i pkt. 1. 
 
Dette søkes oppnådd gjennom følgende delmål: 
  


• Kommunen skal til en hver tid ha likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke løpende 
forpliktelser.  


• Plassert overskuddslikviditet skal over tid gi en god og konkurransedyktig avkastning 
innenfor definerte krav til likviditet og risiko, hensyntatt tidsperspektiv på plasseringene. 


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


• Dersom kommunen har langsiktige finansielle aktiva, skal forvaltningen av disse gi en god 
langsiktig avkastning til akseptabel risiko som over tid skal bidra til å gi kommunens 
innbyggere et best mulig tjenestetilbud.  


 
  
5. Generelle rammer og begrensninger 
 


• Kommunestyret skal selv gjennom fastsettelse av dette finansreglement, ta stilling til hva 
som er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansielle risiko, jfr. kommuneloven § 52. 


• Reglementet skal baseres på kommunens egen kunnskap om finansielle markeder og 
instrumenter. 


• Kommunestyret skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finansforvaltningen, herunder 
hva som regnes som langsiktige finansielle aktiva.  Det påligger rådmannen en selvstendig 
plikt til å utrede og legge frem saker for kommunestyret som anses som prinsipielle. 


• Rådmannen skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets forskjellige rammer og 
begrensninger, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at kapitalforvaltningen 
utøves forsvarlig i forhold til de risikoer kommunen er eksponert for. 


• Det tilligger rådmannen å inngå avtaler i overensstemmelse med dette reglementet. 
• Det tilligger rådmannen med hjemmel i dette finansreglement, å utarbeide nødvendige 


fullmakter/instrukser/rutiner for de enkelte forvaltningsformer som er i overensstemmelse 
med kommunens overordnede økonomibestemmelser. Rådmannen skal sørge for at 
fullmakter/instrukser/rutiner til en hver tid er à jour.   


• Det tillates ikke utøvelse av finansforvaltning som går utover den kompetanse som 
kommunen selv besitter.  


• Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom 
dette reglementet, kan ikke benyttes i kommunens finansforvaltning. 


 
Dersom kommunestyret vedtar at eventuell midler kan plasseres i verdipapirer, skal dette skje 
iht. etiske kriterier, jfr. pkt 9. Kriteriene er beskrevet under plassering av langsiktige 
finansielle aktiva, pkt. 8. Så langt det er praktisk mulig skal disse etiske kriterier også gjelde 
for plasseringer i verdipapirfond dersom det åpnes for dette. 
 
Konkrete rammer for forvaltning av henholdsvis kommunens midler til driftsformål (inkl. 
ledig likviditet), gjeldsporteføljen og langsiktige finansielle aktiva omtales i fortsettelsen hver 
for seg. 
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6. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 
 
Kommunens midler til driftsformål (herunder ledig likviditet) plasseres i bankinnskudd.  Alle 
plasseringer skal gjøres i norske kroner (NOK). 
 
Kommunen kan inngå rammeavtale for å ivareta det løpende behov for banktjenester. Ved 
valg av hovedbankforbindelse stilles det krav om minimum internasjonal kredittrating A- eller  
tilsvarende kredittvurdering. Det kan gjøres avtale om trekkrettighet. 
 
Kommunens driftslikviditet skal plasseres i kommunens hovedbank, eventuelt supplert med 
innskudd i andre større spare- eller forretningsbanker.  
 
Marker kommune skal til enhver tid ha likvide midler til dekning av kommunens løpende 
forpliktelser, fratrukket estimerte innbetalinger, de nærmeste 3 måneder (driftslikviditet) og 
fratrukket avtalt ramme for trekkrettigheter, innestående hos kommunens hovedbank-
forbindelse. Disse midlene skal være fullt ut likvide (tilgjengelige til en hver tid).  
 
Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, utover midler som angitt i 4. 
vsnitt, anses som overskuddslikviditet.  Overskuddslikviditet inndeles i to grupper:  a  


1. Langsiktige midler = finansielle midler kommunestyret eventuelt har avsatt og bestemt 
for varig eie (beslutning om varig eie kan omgjøres, men kommunestyret er gjort kjent 
med konsekvenser av omgjøring).  
 


2. Overskuddslikviditet som ikke er foreslått disponert i økonomiplanen (renterisiko, 
rentedurasjon 1-3 år, enten ingen kredittrisiko eller kredittdurasjon 2 eller BBB+ 
Overskuddslikviditet som er vedtatt disponert i økonomiplanperioden (liten 
renterisiko, durasjon 6-12 mnd). 


 
Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, utover hva som trengs til dekning 
av kommunens løpende forpliktelser, fratrukket estimerte innbetalinger, de nærmeste 3 
måneder, kan plasseres etter følgende retningslinjer:  
 


 
6.1. Innskudd i bank 
 


For bankinnskudd gjelder følgende begrensninger: 
a) Tidsbinding kan ikke avtales for en periode på mer enn 6 måneder. 
b) Et enkelt innskudd med tidsbinding kan ikke utgjøre mer enn NOK 10 mill. 
c) Kommunens samlede innskudd i bank skal ikke overstige 2 % av institusjonens 


forvaltningskapital. 
 


 
6.2. Andeler i pengemarkedsfond 
 


Marker kommune skal ikke plassere ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 
i pengemarkedsfond. 
 


 
6.3. Direkte eie av verdipapirer 
 


Marker kommune skal ikke plassere ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 
i direkte eie av verdipapirer. 
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6.4. Rapportering 
 


Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august, legge 
frem rapporter for kommunestyret som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og 
andre midler beregnet for driftsformål. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang legge frem 
en rapport for kommunestyret som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av 
året. Rapportering av gjeldsporteføljen er omtalt i pkt. 7.7. 
 
Rapporten skal minimum angi følgende: 
 


• Fordeling på de ulike plasseringsalternativer/typer aktiva i kroner (markedsverdier) og 
i prosent av de samlede midler til driftsformål. 


• Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsrenter. 
• Rådmannens kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser/avkastning, 


vesentlige markedsendringer og endring i risikoeksponering, samt konsekvenser slike 
har for Marker kommune. 


 
 
7. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige 
finansieringsavtaler 
 


7.1. Vedtak om opptak av lån 
 


Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slik vedtak skal som 
minimum angi formål og lånebeløp. 
 
Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal det gjennomføres låneopptak, herunder 
godkjenning av lånevilkår, og for øvrig forvaltning av kommunens innlån etter de 
retningslinjer som framgår av dette reglementet, og i tråd med bestemmelsene i Kommune-
lovens § 50 om låneopptak.   
 
Det kan også tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld.  
 


 
7.2.  Valg av låneinstrumenter 
 


Det kan kun tas opp lån i norske kroner. 
 
Lån kan tas opp som direkte lån i offentlige og private finansinstitusjoner, samt i livselskaper. 
Det er også adgang til å legge ut lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Lån kan tas opp som 
åpne serier (rammelån) og uten avdrag (bulletlån).  
 
Finansiering kan også skje gjennom finansiell leasing dersom dette synes formålstjenlig. Alle 
leasingavtaler skal vurderes og eventuelt godkjennes av rådmannen gjennom dennes 
signering. 
 


 
7.3. Tidspunkt for låneopptak 
 


Låneopptakene skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett, 
forventninger om fremtidig renteutvikling og generelle markedsforhold. 
 


 
7.4. Konkurrerende tilbud 
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Låneopptak samt avtaler om finansiell leasing, skal søkes gjennomført til markedets 
gunstigste betingelser. Det skal innhentes minst 2 konkurrerende tilbud fra aktuelle långivere  


 







eller leverandører av leasingtjenester. Det kan gjøres unntak fra denne reglen for situasjoner 
hvor kommunen velger å legge ut sertifikat- eller obligasjonslån gjennom å gi en tilrettelegger 
et eksklusivt mandat.  Prinsippet kan også fravikes ved låneopptak i statsbank (f.eks. 
etableringslån i Husbanken).   
 


 
7.5. Valg av rentebindingsperiode – bruk av sikringsinstrumenter 
 


Styring av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i 
forhold til oppfatninger om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt risikonivå gitt 
et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnader.  
 
Forvaltningen skal legges opp i henhold til følgende;  
 


a) Gjeldsporteføljen skal være oversiktelig. 
b) Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering/forfall.   
c) Renteutviklingen skal kontinuerlig overvåkes for å vurdere rentebinding. 
d) Inntil 50 % av gjeldsporteføljen kan ha fast rente. 
e) Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (durasjon – vektet rentebindingstid) på 


samlet rentebærende gjeld skal til en hver tid være mellom 1 og 5 år.  
f) Andelen av gjeldsporteføljen som har fast rente, bør fordeles i 1 til 10 års segmentet 


på en slik måte at kommunen får lavest mulig refinansieringsrisiko. 
 
Det er ikke anledning til å ta i bruk framtidige renteavtaler (FRA) og rentebytteavtaler 
(SWAP).   
 


 
7.6. Størrelse på enkeltlån – spredning av låneopptak 
 


Forvaltningen legges opp i henhold til følgende; 
 


a) Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, dog slik at refinansieringsrisikoen ved 
ordinære låneforfall begrenses. 


b) Låneporteføljen skal settes sammen slik at en oppnår størst mulig forutsigbarhet i 
rentekostnadene. 


c) Et enkeltlån bør ikke utgjøre mer enn 25 % av kommunens samlete gjeldsportefølje. 
d) Under ellers like forhold vil det være formålstjenlig at kommunen fordeler 


låneopptakene på flere lånegivere. 
e) Under ellers like forhold vil det være formålstjenlig at kommunen inngår avtaler om 


finansiell leasing med flere leverandører. 
 


 
7.7. Rapportering 
 


Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august 
rapportere på status for gjeldsforvaltningen. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang 
rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen 
av året. Rapportering av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, er nærmere 
omtalt i pkt. 6.4. 
 
For gjeldsforvaltningen skal det rapporteres om følgende: 
 


• Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing) så langt i året. 
• Konvertering av eldre lån så langt i året. 
• Sammensetning og verdi av låneporteføljen fordelt på de ulike typer passiva 
• Sammensetning av avtaler om finansiell leasing 
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• Løpetid for passiva og gjennomsnittlig rentebinding 


 







• Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsbetingelser 
• Rådmannens kommentarer knyttet til endring i risikoeksponering, gjenværende 


rentebinding og rentebetingelser i forhold til kommunens økonomiske situasjon og 
situasjonen i lånemarkedet, samt forestående finansierings-/refinansieringsbehov. 


 
 
8. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 
 
8.1 Formål 
 


Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva har som formål å sikre en langsiktig 
avkastning som kan bidra til å gi innbyggerne i Marker kommune et godt tjenestetilbud.  Det 
styres etter en rullerende investeringshorisont på 5 år, samtidig som en søker en rimelig årlig 
bokført avkastning. 
 


 
8.2 Investeringsrammer
 


Marker kommune har ikke rammer for plassering av langsiktige finansielle aktiva.   
 
Dersom kommunen på et fremtidig tidspunkt har til hensikt å etablere forvaltning av 
langsiktige finansielle aktiva, vil dette finansreglement bli oppjustert med nødvendige og 
tilstrekkelige rammer og retningslinjer for slik forvaltning.  Det endrete finansreglement vil 
bli vedtatt av kommunestyret før oppstart av forvaltning av langsiktige finansielle aktiva. 
 
 
9. Etiske retningslinjer 
 
De etiske retningslinjene som til enhver tid er gjeldende for Statens Pensjonsfond Utland, skal 
være retningsgivende for Marker kommunes etiske håndtering av kapitalforvaltningen.   
 
Disse retningslinjene innebærer blant annet at selskaper som produserer særlig inhumane 
våpen skal utelukkes fra porteføljen.  Videre skal selskaper utelukkes dersom det er åpenbar 
uakseptabel risiko for at kommunen gjennom sine investeringer medvirker til: 
• Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettigheter, som for eksempel drap, 


tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, utnyttelse og annen utbytting av barn. 
• Alvorlig krenkelse av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner, alvorlig 


miljøskade, grov korrupsjon og andre særlige grove brudd på grunnleggende etiske 
normer. 


 
Marker kommune vil påse at eventuelle samarbeidende forvaltere er informert om både 
forvaltningsrammer og etiske retningslinjer i kommunens Reglement for finansforvaltning.  
Det er Marker kommunes mål at kapital ikke plasseres i selskaper med en uakseptabel etisk 
profil, og at det derfor velges forvaltere som hensyntar de etiske sidene ved utvelgelsen av 
sine investeringer.   
 
Dersom kommunen blir gjort oppmerksom på at det hos en forvalter er plasseringer i 
selskaper med en uakseptabel etisk profil, skal dette tas opp til diskusjon med forvalteren med 
sikte på at nevnte plasseringer gjort av forvalteren, opphører, eller at kommunen trekker seg 
ut av det aktuelle produkt hos forvalteren. 
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10. Konstatering av avvik, vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko 


10.1 Konstatering av avvik 
 


Ved konstatering av vesentlig avvik mellom faktisk finansforvaltning og finansreglementets 
rammer, skal slikt avvik umiddelbart lukkes. Avviket slik det har fremstått, og eventuelt 
økonomisk konsekvens av avviket skal uten ugrunnet opphold rapporteres til kommunestyret 
sammen med forslag til rutineendringer som vil redusere sannsynligheten for slikt avvik i 
fremtiden, samt eventuelle endringer i finansreglementet.     
 
Dersom den konstaterte økonomiske konsekvens av avviket er mindre vesentlig kan slik 
rapportering utestå til neste ordinære finansrapportering til kommunestyret. 
 


10.2 Risikovurderinger 
 


Det skal til hver rapportering til kommunestyret gjøres følgende atskilte risikovurderinger: 
 


• Renterisikoen for plasseringer av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 
og gjeldsporteføljen sett i sammenheng, 


• En ”netto” gjeldsbetraktning som viser kommunens regnskapsmessige renterisiko angitt i 
NOK ved en 1 %-andel generell endring i rentekurven. 
 


10.3 Kvalitetssikring 
 


Finansforskriften pålegger kommunestyret å la uavhengig kompetanse vurdere om 
finansreglementet legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd med kommunelovens 
regler og reglene i finansforskriften.  I tillegg skal uavhengig kompetanse vurdere rutinene for 
vurdering og håndtering av finansiell risiko, og rutiner for å avdekke avvik fra 
finansreglementet.  
 
Rådmannen pålegges ansvar for at slike eksterne vurderinger innhentes.  
 
Kvalitetssikring av finansreglementet skal finne sted ved hver endring av reglementet, og før 
kommunestyret vedtar nytt, endret finansreglement.  I denne sammenheng skal det også 
rapporteres på utført kvalitetssikring av rutinene.  
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Vedlegg 1, Rapportering etter pkt 6,4: 
 


Rapportering etter pkt. 6.4 skal følge krav etter forskriftens § 7 mht innhold. I praksis ønskes 
det å rapportere etter følgende tabell for forvaltning av ledig likviditet og andre midler 
beregnet for driftsformål: 
 
 31.12.201x-1 30.04.201x 31.08.201x 31.12.201x 
 kr % kr % kr % kr % 
Innskudd hos 
hovedbankforbindelse  


        


Innskudd i andre banker                     
Samlet kortsiktig likviditet         
Avkastning siden 31.12.201x-1         
Avkastning benchmark (ST1X)         
Største tidsinnskudd         
 
Rapporten skal i tillegg angi følgende: 
 


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


• Rådmannens beskrivelse av hvilken betydning eventuelle markedsendringer kan 
medføre for kommunen. 


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


• Informasjon og vurdering av markedsrente opp mot egne rentebetingelser. 
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Vedlegg 2, Rapportering etter pkt 7.7: 
 


Rapportering etter pkt. 7,7 skal følge krav etter forskriftens § 7 mht innhold. I praksis ønskes 
det å rapportere etter følgende tabell for forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige 
finansieringsavtaler: 
 


 31.12.201x-1 30.04.201x 31.08.201x 31.12.201x 
 kr % dur kr % dur kr % dur kr % dur 
Lån med pt rente             
Lån med NIBOR basert 
rente 


            


Lån med fast rente             
Samlet langsiktig gjeld             
Effektiv rentekostnad  
siden 31.12.201x-1 


            


Avkastning (kostnad)  
benchmark (ST4X) 


            


Antall løpende 
enkeltlån 


            


Største enkeltlån             
 
For gjeldsforvaltningen skal det i tillegg rapporteres om følgende: 
 


• Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing) i forrige tertial. 
• Refinansiering av eldre lån i forrige tertial. 
• Sammensetning av løpetid. 
• Informasjon og vurdering av markedsrente opp mot egne rentebetingelser. 
• Rådmannens kommentarer knyttet til endring i risikoeksponering, gjenværende 


rentebinding og rentebetingelser i forhold til kommunens økonomiske situasjon og 
situasjonen i lånemarkedet, samt forestående finansierings-/refinansieringsbehov. 


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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Finansreglement for Marker kommune  Side 12 


 


 







Vedlegg 3, Definisjoner og lenker 
 
Definisjoner: 
 


  


Kredittrisiko  Kredittrisiko representerer faren for at motparten i en kontrakt, for 
eksempel en låntaker eller motparten i en derivatkontrakt, ikke 
innfrir sine forpliktelser. Eksempelvis at motpart i en låneavtale 
eller en selger av en obligasjon ikke betaler tilbake hele eller deler 
av lånet (inkludert rentene).  


Markedsrisiko  Markedsrisiko er risikoen for tap eller økte kostnader som følge av 
endringer i markedspriser (kurssvingninger) i de 
verdipapirmarkedene kommunen eller fylkeskommunen er 
eksponert, herunder:  


Renterisiko  Renterisiko representerer risikoen for at verdien på plasseringer i 
rentebærende verdipapirer endrer seg når renten endrer seg. Går 
renten opp, går verdien av plasseringer i rentebærende 
verdipapirer ned (og motsatt). Det er også renterisiko knyttet til 
kommunens eller fylkeskommunens innlån. Endringer i 
markedsrenten påvirker rentekostnader, og for eksempel også 
innløsningsverdi på opptatte fastrentelån.  


Likviditetsrisiko  Likviditetsrisiko er faren for at plasseringer ikke kan gjøres 
disponible for kommunen eller fylkeskommunen på kort tid, uten 
at det oppstår vesentlige prisfall på plasseringene i forbindelse 
med realisasjon.  


Valutarisiko  Valutarisiko representerer risikoen for tap på plasseringer og lån 
pga. kurssvingninger i valutamarkedet.  


Systematisk risiko i 
aksjemarkedet (generell 


markedsrisiko)  


Systematisk risiko er forbundet med sannsynligheten for at det 
aktuelle aksjemarkedet vil stige eller falle - både på kort og lang 
sikt.  


Usystematisk risiko i 
aksjemarkedet (selskapsrisiko)  


Usystematisk risiko er forbundet med risikoen for at verdien av det 
aktuelle investeringsobjekt (selskap) en investerer i, vil stige eller 
falle i forhold til verdien på markedet - både på kort og lang sikt.  


  
Absolutt risiko Aktiv forvaltning 
Risiko målt ved svingninger rundt et 
gjennomsnitt uttrykt som et absolutt mål 


Forvalter velger selv verdipapirer til en 
portefølje på bakgrunn av egne analyser og  


 vurderinger for derigjennom å oppnå høyere 
avkastning enn en sammenlignbar portefølje Administrasjonsrisiko 


Knyttet til rutiner internt/ hos motpart  
 Aktivaklasser 
Aksjeindeksobligasjon Samlebetegnelse på ulike typer verdipapir som 


har de samme egenskapene, eksempelvis 
aksjer, obligasjoner og pengemarked 


Verdipapirprodukt hvor innskudd bindes en 
bestemt periode. Investor er garantert hele 
innskudd tilbake samt hele eller deler av 
aksjeavkastningen 


 
Allokering 


 Fordeling av de midler som skal investeres på 
ulike markeder og aktivaklasser Aksjer 


Verdipapir utstedt fra private bedrifter eller 
offentlige institusjoner, hvor kjøp gir eierandel 


 
Avkastningskrav 


 Nedre grense for ønsket avkastning 
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Inflasjon Benchmark 
Betegnelse som angir med hvilken størrelse i 
prosent det generelle prisnivået på varer og 
tjenester øker med 


Sammenlignbar portefølje, referanse 
 
BIS-Bank of International Settlement 


 Fastsetter bl.a vektingsregler for 
finansinstitusjonenes Information Ratio 


Mål som uttrykker en forvalters dyktighet til å 
skape avkastning ut over benchmark, definert 
som meravkastning dividert på relativ risiko 


utlån og tilhørende krav til kapitaldekning iht 
risiko 
 
Derivat  


Investeringspolicy Samlebetegnelse på kontrakter basert på 
verdien av et sett underliggende (fysiske) 
aksjer, obligasjoner eller indekser. De viktigste 
former er futureskontrakter og opsjoner 


Dokument som beskriver en rekke forhold 
omkring en investering, eksempelvis 
avkastnings- og 
risikovurderinger, landfordelinger og 
valutaforhold 


 
 
Differanseavkastning  


Investeringsportefølje Se meravkastning 
Faktisk fordeling i en portefølje mellom ulike  


Diskresjonær forvaltning Aktivaklasser 
 Forvaltningsform hvor forvalter konstruerer og 


handler i en portefølje basert på kundens 
ønsker 


Investeringsstrategi 
Strategi som beskriver hvordan samlete midler 
skal investeres i ulike markeder og 
aktivaklasser 


 
Diversifisere 


 Spre eller redusere risiko gjennom å kombinere 
aktiva med ulik risikoegenskaper Korrelasjonskoeffisient 


Statistisk begrep som definerer grad av 
samvariasjon mellom to variabler, eksempelvis 
to aksjer. Dersom korrelasjonen er 1 (-1) 
beveger de to variablene seg alltid i takt 
(utakt). Dersom den er 0 beveger de to seg helt 
uavhengig av hverandre 


 
Durasjon 
Et mål som uttrykker gjennomsnittlig løpetid 
for en obligasjon, definert som et vektet snitt 
av årlige rentekuponger og pålydende verdi. 
Begrepet uttrykker korrigert løpetid, og 
derigjennom obligasjonsprisens følsomhet for 
renteendringer 


 
Kredittrisiko 
Risiko knyttet til det å lide tap på grunn av at 
utsteder av et verdipapir eller motparten ikke 
oppfyller sine forpliktelser 


 
Fond 
Portefølje bestående av eksempelvis aksjer 
hvor flere investorer kan eie andeler  


Likviditet  
Hedgefond Begrep som uttrykker grad av enkelhet og 


hurtighet et aktiva kan omsettes til kontanter Forvaltningsprodukt som kan kombinere ulike 
 aktivaklasser og som kan benytte ulike 


investeringsstiler for å oppnå stabil avkastning 
med lav risiko 


Likviditetsrisiko 
Knyttet til at midler ikke kan omformes til 
kontanter i løpet av en rimelig tidsperiode  


Indeks  
Markedsrisiko Vektet verdi/ forholdstall for alle/ deler av 


eksempelvis aksjer på en børs. Indeksen angir 
den gjennomsnittlige avkastningen for de 
aktiva som inngår i indeksen 


Knyttet til tap som følge kurssvingninger i de 
markedene kommunene er eksponert 
 
Meravkastning  


Indeksforvaltning 
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Differansen mellom avkastningen i en faktisk 
portefølje og avkastningen på en nærmere 
definert Referanseportefølje 


Se passiv forvaltning 
 


 







  
Risikofritt NOK 
Aktiva hvor det er generelt er knyttet lite eller 
ingen risiko til uttak, eksempelvis bankrente 


Norske kroner 
 


 Obligasjon 
Risikopremie Rentepapir utstedt av private bedrifter eller 


offentlige institusjoner. Utsteder forplikter seg 
til å betale kjøper bestemte årlige beløp 
(kuponger) samt pålydende ved endelig 
innløsning 


Avkastning ut over risikofritt alternativ 
 
Sharpe Ratio 
Mål som uttrykker en forvalters dyktighet til å 
skape avkastning ut over benchmark, definert 
som meravkastning dividert på total risiko 


 
Passiv forvaltning 


 Forvalter søker å oppnå avkastning og risiko 
som en sammenlignbar portefølje eller indeks Standardavvik 


Viser hvor mye verdien av en variabel kan 
ventes å svinge i fremtiden, basert på målinger 
av observerte 


 
Pengemarked 
Rentepapir som har innløsning innen ett år. 
Slike kortsiktige aktiva har høy likviditet og 
kan ha relativt lav risiko 


verdier. Begrepet uttrykker svingninger rundt 
et gjennomsnitt 
  
Stat i sone A Portefølje 
Stater innen OECD-området og Det europeiske Samling av ett eller flere enkeltaktiva 


eksempelvis Enkeltaksjer økonomiske fellesskap, unntatt stater som i 
løpet av de siste fem årene har avsluttet 
reforhandling av sin statlige utenlandsgjeld 


 
Rebalansering 


 Transaksjon som følge av at de ulike 
elementene i porteføljen utvikler seg ulikt over 
tid. Dette medfører at de relative vektene 
beveger seg bort fra normal-posisjon 


Strategisk aktivaallokering 
Fordeling av en porteføljes aktivaklasser hvor 
hver klasse uttrykkes som et prosenttall. 
Begrepet representerer porteføljens 
normalposisjon 


 
Referanseindeks 


 Se indeks 
Stresstest  


Relativ risiko Økonomisk tilstand uttrykt ved 4 ekstreme 
hendelser som sammen vil påvirke en 
porteføljes verdi i sterk negativ retning 


Risiko målt ved svingninger rundt et 
gjennomsnitt uttrykt som et relativt mål. Slik 
risiko måles ofte som svingninger i forhold til 
en sammenlignbar portefølje eller indeks 
svingninger 


 
Systematisk risiko i aksjemarkedet 
Knyttet til tap som følge av at de aktuelle 
aksjemarkeder kommunen er eksponert mot vil 
stige eller falle på kort og/ eller lang sikt 


 
Rentebærende papirer 


 Sertifikater (pengemarked) og obligasjoner 
Taktisk aktivaallokering  


Rentekurve Fordeling av en porteføljes aktivaklasser hvor 
hver klasse uttrykkes med øvre og nedre 
grense for tillatt andel av totalportefølje 


Oppstår når en sammenligner renter for ulike 
tidshorisonter. Kurven danner utgangspunkt 
for prising av rentepapirer og påvirkes av 
forhold som forventninger, risiko knyttet til 
ulike tidshorisonter samt tilbud og etterspørsel 
i rentemarkedets ulike tidshorisonter 


 
Terminkontrakt 
Avtale om levering av en eiendel eller dens 
pengeverdi på et forhåndsbestemt tidspunkt 
hvor pris avtales ved kontraktsinngåelse  


Renterisiko  
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Knyttet til at verdien av rentebærende 
verdipapirer endres dersom renten endres  


  


 







  
Tracking error Lenker 


 Annualisert relativ risiko 
Forskrift om kommuners og fylkeskommuners 
finansforvaltning 


 
Transaksjonskostnad 


http://www.lovdata.no/for/sf/kr/xr-20090609-
0635.html


Kostnader forbundet med kjøp og salg av 
verdipapir og verdipapirfond 


  
KS veileder til god finansforvaltning i 
kommunesektoren 


Usystematisk risiko i aksjemarkedet 
Knyttet til at et enkelt investeringsobjekt vil 
stige eller falle i verdi i forhold til markedet på 
kort og/ eller lang sikt 


http://www.ks.no/tema/Okonomi/Nasjonaloko
nomi/Finansforvaltning-i-kommunesektoren/
  
Norges Bank har publisert en liste med 
definisjon av ord og uttrykk, med lenke fra 


Valutarisiko 
Knyttet til tap som følge av kurssvingninger i 


hovedsiden; Valutamarkedet 
http://www.norges-bank.no/ 
http://www.norges-
bank.no/templates/article____11598.aspx


Verdipapir 
Betegnelse på ulike aktiva, eksempelvis aksje, 
obligasjon eller pengemarked  


Finanstilsynet  
http://www.finanstilsynet.no/Volatilitet 
 Betegnelse på risiko, dvs grad av svingninger 


rundt et gjennomsnitt Finanstilsynet - Stresstester 
http://www.finanstilsynet.no/no/Forsikring-og-
pensjon/Skadeforsikring/Tilsyn-og-
overvakning/Rapportering/Stresstester/


 
 
 


  
Verdipapirfondenes forenings nye 
bransjestandard for rentefond 


 
 


http://www.holbergfondene.no/viewfile.aspx?i
d=1064


 
 


samt definisjoner, andre bransjestandarder m.v.  
http://www.vff.no 
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http://www.kredittilsynet.no/

http://www.finanstilsynet.no/no/Forsikring-og-pensjon/Skadeforsikring/Tilsyn-og-overvakning/Rapportering/Stresstester/

http://www.finanstilsynet.no/no/Forsikring-og-pensjon/Skadeforsikring/Tilsyn-og-overvakning/Rapportering/Stresstester/

http://www.finanstilsynet.no/no/Forsikring-og-pensjon/Skadeforsikring/Tilsyn-og-overvakning/Rapportering/Stresstester/

http://www.holbergfondene.no/viewfile.aspx?id=1064

http://www.holbergfondene.no/viewfile.aspx?id=1064

http://www.vff.no/
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