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Tertialrapport 2. tertial 2012 for virksomhet: 


 


POLITISK STYRING, FELLESUTGIFTER OG 
SENTRALADMINISTRASJON 


 
 
1 . Tertialrapport 2. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten reviderte brutto driftsbudsjett 34,8 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 
12,6 mill. kroner. Inntekter er stipulert til 2,6 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 
32,2 mill. kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 20,4 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 63,3 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2011 var til sammenligning 70,3 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 25,6 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 5,2 mill. kroner mindre enn periodisert.  
 
 


Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 60,8 % forbruk. Vektet forbruk for perioden er beregnet til 64,8 % - dvs. 
gjennomsnittelig forbruk for alle virksomheter på dette tidspunktet innen samme periode de 
siste 5 årene. Postert forbruk er likevel noe i overkant av det som er forutsatt i det periodiserte 
budsjettet for denne perioden – i hovedsak knyttet til vikarbruk. Denne prosenten er lavere 
innen dette området enn for virksomhetene da en andel av lønn er politikergodtgjørelser som 
først blir postert i siste tertial. Merk at budsjettjustering for årets lønnsoppgjør ikke er foretatt 
– utgjør ca 0,4 mill. kroner for dette budsjettområdet. 
   


Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):  
 


Viser 83,3 % forbruk. Dette er noe mer enn forutsatt ved periodiseringen, men er likevel nær 
det samme på samme tid i fjor. Det er postert noe merutgifter innen telefoni og forsikringer. 
 
 


Andre driftsutgifter (artsgr 12):  
 


Viser 55,5 % forbruk. Dette er noe mindre enn forutsatt ved periodiseringen, men noe høyere 
en samme på samme tid i fjor.  
 
 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Viser 82,3 % forbruk. Dette er noe mer enn forutsatt ved periodiseringen, men er likevel noe 
mindre enn på samme tid i fjor. Det er postert merutgifter for overføring til ikke-kommunale 
barnehager og kjøp fra IKS (INOVI). 


 







 


 


Overføringer (artsgr 14) 
 


Viser 55,6 % forbruk. Dette er vesentlig mindre enn forutsatt ved periodiseringen, men 
samtidig nær det samme som var registrert for samme periode i fjor. Dette skyldes i all 
hovedsak ennå ikke foretatt justering for årets lønnsoppgjør – jfr. k.sak 70/12. 
 


 
Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 


Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 75,4 % av budsjettert inngang for hele året – hvilket er noe høyere enn det som er 
forutsatt i periodisert budsjett for denne perioden. 
 


 
Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 36,6 % av budsjettert inngang for hele året. Dette er vesentlig mindre enn periodisert og 
skyldes i hovedsak budsjettert overføring fra andre kommuner ifm. samarbeid/prosjekter som 
ennå ikke er fordelt – inntektene vil derfor posteres i siste tertial. 
 
 


Overføringer (artsgr 18)  
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 


Finansinntekter (artsgr 19)  
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 
 


3 . Endringer i budsjettforutsetningene 
Ut fra kommentarene over er virksomheten i god rute med hensyn til å holde budsjettrammen, 
men her er det viktig å presisere at det vil kunne bli en merkostnad gjennom overføring til de 
ikke-kommunale barnehagene etter siste telling som skal gjennomføres i september. Som det 
også ble varslet om i tertialrapporten for 1.tertial, vil overføring til barnehagene kunne bli 
høyere enn det som ligger i basis driftsramme.  
 


 
 
4 . Viktige hendinger 
Det meldes ikke om spesielle hendinger 2.tertial som har følger for driften av dette området 
utover kommentaren over mht. de private barnehagene. 
 
 
 


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


I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for perioden 2012 – 2015 er de strategiske målene for 
virksomheten formulert slik:  
 


 God økonomistyring 
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 Lavere sykefravær 


 







 


 Levere gode tjenester både internt og eksternt 
 Videreutvikle interkommunalt samarbeid 


 


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


 
6 . Balansert målstyring 
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


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


Ingen medarbeiderundersøkelser er gjennomført for tjenester underlagt 
sentraladministrasjonen i denne perioden.  
 
Fokusområde: Økonomi:
 


Netto avvik for perioden skyldes i hovedsak ennå ikke foretat justering for årets lønnsoppgjør, 
noe seinere innbetalinger fra andre kommuner enn periodisert, men også noen reelle 
merutgifter og da i første rekke knyttet til de ikke-kommunale barnehagene. 
 


 
 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar  
Sentraladministrasjonen er i god rute i forhold til både økonomi, oppgaver og måloppnåelse. 
Det meldes derfor ikke om noen vesentlige avvik i driften etter 2.tertial utover ovennevnte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


8. Skatt, rammeoverføringer og finans 
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Skatteinngangen for perioden januar – juli 2012 viser samlet 37,8 mill. kroner - dvs. ca 
63,1 % av budsjettert inngang for hele året. Merk at postering for august ennå ikke er foretatt 
– derfor får vi ikke rapportert for hele tertialet denne gangen. Til sammenligning var 
inngangen 59,0 % på samme tidspunkt i fjor. Det totale skatteanslaget for hele året er satt til 
59,9 mill. kroner. Inngangen er ca 0,3 mill. kroner mindre enn forutsatt i opprinnelig 
periodisert budsjett. Siste tal fra KS viser for øvrig at samlet skatt på inntekt og formue i 
Marker fremdeles er betydelig lavere enn landsgjennomsnittet med ca 72,3 % – dvs. klart 
lavest inngang av alle Østfoldkommunene. Vi har likevel sett en noe bedre utvikling de siste 
par månedene sammenlignet med starten på året. I oversikten på neste side viser den nedre 
linjen skatteinngangen, mens den øvre linjen viser samlet frie inntekter etter foretatt 
inntektsutjevning (januar – juli er siste kjente sammenligningsgrunnlag). 
 


 







 


 
 


Kilde:  KS 
 
Rammeoverføringer inkludert inntektsutjevning viser for perioden samlet inngang på 68,9 
mill. kroner – dvs. ca 68,0 % av budsjettert inngang for hele året. Til sammenligning var 
denne 65,0 % på samme tidspunkt i fjor. 
 
Kommunestyret vedtok reglement for finansforvaltningen i Marker kommune 22.juni 2010 i 
k.sak 38/10. Reglementet gir rammer og retningslinjer for hvordan forvaltningen av 
kommunens ledige likviditet skal skje gjennom å definere det risikonivå som er akseptabelt 
for plassering og låneopptak.  
 
Det er tatt opp ett nytt investeringslån i dette tertialet i samsvar med vedtatt budsjett 
pålydende kr 5.800.000. Lånet er tatt opp med p.t. rente i Kommunalbanken medio juli. Det er 
ikke fortatt noen plasseringer av likviditet utover ordinær bank i perioden.  
 
 1. 1.2012 
 kr % 
Innskudd hovedbankforbindelse  21.349.211 100
Innskudd i andre banker 0 0
Samlet kortsiktig likviditet 21.349.211 100
 
Lån med pt rente 81.635.510 56
Lån med NIBOR basert rente 3.776.964 3
Lån med fast rente 60.279.560 41
Samlet langsiktig gjeld 145.692.034 100
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Tertialrapport 2. tertial 2012 for virksomhet: 


 


GRUNNSKOLE 


 


 
 
1 . Tertialrapport 2. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 40,9 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 34,1 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 5,8 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 35,1 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 23,9 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 68,3 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2011 var til sammenligning 63,3 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 23,4 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 0,573 mill. kroner mer enn periodisert.  
 
 


Lønn (artsgr 10):  
Viser 64,9 % forbruk, dvs. nær vektet forbruk som er 64,8 %. 
   


Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):  
Viser 55,7 % forbruk. Den største utgiften til undervisningsmateriell kommer ved oppstart av 
et skoleår og er ennå ikke regnskapsført (pr 24.08.2012) 
 
 


Andre driftsutgifter (artsgr 12):  
Viser 103,1 % forbruk. Et merforbruk skyldes innkjøp av smartboard til fire klasser. Dette vil 
delvis dekkes ved regnskapsavslutning ved en overføring fra fond. 
 
 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
Viser 121,1 % forbruk. Avviket skyldes i hovedsak utgifter til nytt vedtak på 
spesialundervisning til elev bosatt i annen kommune og at internatplass til elev i videregående 
opplæring nå er belastet skolen mot tidligere familie og helse. 
 
 


Overføringer (artsgr 14) 
Ingen bevegelse i perioden. 
 
 


 


 







 


Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
Ingen bevegelse i perioden. 
 
 


Salgsinntekter (artsgr 16)  
Viser 67,2 % av budsjettert inngang for hele året. 
 
 


Refusjoner (artsgr 17)  
Viser 66,7 % av budsjettert inngang for hele året. 
 
 


Overføringer (artsgr 18)  
Ingen bevegelse i perioden. 
 
 


Finansinntekter (artsgr 19)  
Ingen bevegelse i perioden. 
 
 
 


3 . Endringer i budsjettforutsetningene 
• Vi har elever bosatt i andre kommuner med nye enkeltvedtak på spesialundervising. 


Disse elevene er Marker kommune økonomisk ansvarlige for.  
• Internatplass for videregående elev blir belastet skolen mot tidligere virksomhet 


familie og helse. 
• K-sak 37/12 førte til en overføring fra skole til barnehage med 160 000 kroner. 


Reduksjonen på skole ble ført på skoleskyss da en regnet med en innsparing etter 
vedtak om mindre gratis skoleskyss til elever bosatt i Lihammeren og på Mosebyneset 
(K-sak 57/12).  Forutsetningene for dette vedtaket er imidlertid ikke på plass, slik at de 
elevene det gjelder fortsatt får gratis skoleskyss. 


• K-sak 29/12 førte til en overføring fra skole til familie og helse med 200 000 kroner. 
Reduksjonen på skole ble ført på inventar og utstyr med 170 000 og 
undervisningsmateriell med 30 000 kroner. 120 000 kroner av disse midlene var 
tiltenkt naturfagrommet som straks er ferdig, men dette rommet står nå tomt for 
inventar og utstyr. 


• Vi er fornøyde med at det i K-sak 59/12 ble vedtatt at 150 000 kroner skal brukes til 
bord og stoler i festsal og gymsal. 


• Innføringen av valgfag på ungdomstrinnet medfører utgifter til materiell og utstyr som 
ikke var med i budsjettforutsetningene for 2012.  


 


Det er viktig at skolen nå skjermes for ytterligere innsparinger. 
 
 
 


4 . Viktige hendinger 
Ingen kommentar. 
 
 
 


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


 







 


Marker kommune har en god skole hvor kjennetegnene er:  
 


Læring – trygghet – trivsel 
 
Dette skal elevene oppleve gjennom 


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


 
I tillegg er Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK 06) og Opplæringsloven viktige 
styringsdokumenter for alle skoler. En viser for øvrig til kommunens plan for skoleutvikling 
på Marker skole 2010-2013 (Referatsak 25/10 i oppvekst- og omsorgsutvalget 14.09.2010).  
Det vises også til tilstandsrapport som skal legges fram for politisk drøfting for hvert skoleår.  
 
 


 
6. Balansert målstyring  
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
Skolen har gjennomført skriftlig eksamen på 10.trinn i fagene norsk, matematikk og engelsk. 
Gjennomsnittskarakteren for våre elever var 3,6 i engelsk, 3,1 i matematikk, 3,8 i norsk 
hovedmål og 3,75 i norsk sidemål. Til muntlig eksamen var gjennomsnittskarakteren 4,27.  
 
Det er grunn til å være fornøyde med disse resultatene.  
Det skal gjennomføres nasjonale prøver i regning og lesing på 5., 8. og 9. trinn og i engelsk på 
5. og 8. trinn i september/oktober. Elevundersøkelsen gjennomføres hver vår på 7. og 10. 
trinn.  
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:
Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i denne perioden. Neste 
medarbeiderundersøkelse er planlagt til våren 2013.  
 
Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte våren 2012. 
 
Sykefraværet 2.kvartal fordeler seg med 0 % (0 %) på administrasjon, 6,6 % (9,5 %) på 
grunnskole og 21,1 % (26,5 %) på SFO. Tallene i parentes gjelder 1. kvartal 2012. Høyt 
sykefravær på SFO skyldes langtidsfravær.  Det er verdt å legge til at ingen oppgir forhold 
ved arbeidsplassen som årsak til sykefraværet.  
 
Fokusområde: Økonomi:
Ifl. tallene under pkt. 2 har skolen et netto avvik på -1,6 %.  Det er i denne sammenheng 
viktig å merke seg endringer i budsjettforutsetninger som er beskrevet i pkt.3. 
I følge de siste tallene fra Kostra (2011), bruker Marker kommune mindre i kroner pr. 
skoleelev enn kommuner det er naturlig å sammenlikne seg med. Marker ligger litt over 
gjennomsnittet for Østfold, men under landsgjennomsnittet. I 2011 var de korrigerte brutto 
driftsutgiftene til skole pr. elev i Marker kr 88 222. For kostragruppe 01 var tallet kr 102 720. 
Snittet for Østfold var kr 85 746 og for landet for øvrig utenom Oslo  
kr 91 852.  
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7. Virksomhetsleders sluttkommentar 
 


Virksomhetsleder er meget fornøyd med at Marker kommune har ansatt en skole- og 
barnehagefaglig rådgiver fra august 2012. 
 
Skolens viktigste ressurs er de menneskene som arbeider her. Marker skole har ansatte som 
alle er opptatte av å gjøre skolehverdagen god for elevene. Av utfordringer i denne 
forbindelse nevnes hvordan vi kan rekruttere og beholde lærere med den kompetansen skolen 
trenger. 
 
Virksomhetsleder har store forhåpninger om at tidlig innsats på sikt vil kunne gi bedre 
læringsresultater for elevene, og at behovet for spesialundervisning kan reduseres i løpet av 
skoletida. Vi er inne i en overgangsperiode der det en utfordring å kunne gi elevene god 
oppfølging tidlig i skoleløpet og samtidig kunne dekke opp for behovet for god tilrettelegging 
videre i skoleløpet. En ser derfor med bekymring på at skolen det siste året er blitt belastet 
med uforutsette utgifter og har måttet redusere sin budsjettramme til fordel for andre 
kommunale virksomheter. Det er viktig at skolen blir skjermet for ytterligere innsparinger. 
En ser også utfordringer i det fysiske skolemiljøet med skolebygninger som ikke er tilpasset 
Kunnskapsløftets intensjoner i forhold til mer fleksible gruppestørrelser og arbeidsmåter.   
I tillegg har vi utfordringer i forhold til fysisk arbeidsmiljø, inneklima og generelt manglende 
vedlikehold over lang tid. 
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Tertialrapport 2. tertial 2012 for virksomhet: 


 


GRIMSBY BARNEHAGE 


 
 


 
1. Tertialrapport 2. tertial totalt – drift  
Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 4,9 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 4,6 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 1,2 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 3,7 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 2,5 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 68,2 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2011 var til sammenligning 60,9 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 2,3 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 0,2 mill. kroner mer enn periodisert.  
 
 


Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 67,6 % forbruk. Årsaken til mer forbruk er at virksomheten selv har betalt lønn til 
ansatte som er satt inn i barnegruppa som styrking etter uttalelse fra PPT.   
   


Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):  
 


Viser 46,8 % forbruk.  
 
 


Andre driftsutgifter (artsgr 12):  
 


Viser 50,7 % forbruk. Har i perioden anskaffet en ny vaskemaskin.  
 
 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
Overføringer (artsgr 14) 
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 


Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 
 


 







 


 
 


Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 63,9 % av budsjettert inngang for hele året. 
 
Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 37,6 % av budsjettert inngang for hele året.  
 
 


Overføringer (artsgr 18)  
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 


Finansinntekter (artsgr 19)  
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 
 


3. Endringer i budsjettforutsetningene  
Fra 1. august har vi økt bemanningen i barnehagen. Til nå har vi hatt en pedagog på hver 
avdeling, og til nå har vi hatt tre avdelinger. Vi så av søkerlisten at vi måtte utvide for å få alle 
inn til hovedinntak. Her må vi forholde oss til de nasjonale normene som sier at det skal være 
minst en pedagog pr 18. barn over 3 år og minst en pedagog pr 9. barn under 3 år. Derfor har 
vi fra 1. august ansatt en pedagog i tillegg. Dette betyr at vi kan ta inn barn som ønsker plass 
utover høsten. (Sak 24/12 i oppvekst og omsorg). Dette fører til at vi kommer til å ha høyere 
utgifter på lønn enn budsjettert.  
 
 


 
4 . Viktige hendinger 
Vi ser at det fremdeles er en utfordring å få pedagoger til barnehagen vår. I perioden hadde vi 
4 førskolelærere inne på intervju. Vi ga tilbud til to av dem, men bare den ene takket ja til 
stillingen. Dette medfører at vi også i inneværende barnehageår har en konstituert 
førskolelærer. Vi får neste vår se på hvordan vi kan gå fram for å få kvalifisert personale til 
virksomheten.  
 
 
 


5. Virksomhetens utviklingsmål 
Grimsby barnehage: 


- Skal være en barnehage der barn og foreldre opplever medvirkning 
- Har friske, tilfredse og humørfylte medarbeidere 
- Som har god økonomistyring 


 
Barnehages visjon er med stjerner i øya og skrubbsår på knea. Vi ser at de ansatte er med på å 
skape undring i hverdagen til barna, dette fører til at de blir nysgjerrige og forskende barn som 
i blant går på en smell. Da er det noen støttende voksne der og hjelper dem så de står bedre 
rustet til neste gang.  
 
Virksomhetsleder har i samarbeid med rådmann hatt følgende punkter:  
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- Fylle opp barnehagen maksimalt. Dette ble i 2.tertial gjennomført. Vi hadde nok barn 
til 3 hele pedagogiske stillinger 


 







 


- Nytt sted å sette vogner. Dette ble ikke gjennomført. Det ble i forrige budsjett satt opp 
som forslag fra FDV og fra barnehagefagligrådgiver, men det ble ikke avsatt noen 
midler til dette.  


- Lærlinger. Dette ble gjennomført og to lærlinger og en lærekandidat fra Marker 
kommune er nå i gang med sin utdanning.  


 
 
 


6. Balansert målstyring  
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
Gode tjenester, service og medvirkning - Våren 2012 hadde vi foreldremøte. Her presenterte 
våre samarbeidspartnere seg; barneverntjenesten, helsestasjon, fysioterapeuten og psykisk 
helse for barn. De informerte om hvordan de jobbet opp mot barnehagen og barna.  
Det skal utover høsten gjennomføres en brukerundersøkelse og det blir et nytt foreldremøte. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:
Det har i perioden ikke vært gjennomført medarbeiderundersøkelse.  
Medvirkning - Vi har personalmøter en gang i måneden. Her får personalet informasjon og de 
blir hørt i sine synspunkter. Det blir gjennomført pedagogiske ledermøter en gang hver 14. 
dag og det samme har hver avdeling. 
Vi har også startet opp medvirkningsmøter sammen med Utdanningsforbundet.  
Utviklingsmuligheter – vi gir rom for at våre ansatte skal få ta førskolelærerutdanning el. på 
deltid. Dette har en benyttet seg av. 
Nærværsprosent – var i 2. tertial på 100!! Det er oppgang fra et allerede bra tall ☺  
 
Fokusområde: Økonomi:
Grimsby barnehage kan vise til et godt regnskap. Vi har et overforbruk på lønn, men dette er 
fordi vi tar av egne midler til å lønne de som er på barn med spesielle behov og har rett til 
assistent og/eller ekstra timer.  
 
 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar  
Virksomheten har i 2. tertial ansatt en ny pedagogisk leder og to fagarbeidere. Vi har i tillegg 
ansvaret for to lærlinger og en lærekandidat.  
Sommerferien ble gjennomført med åpen barnehage hele sommeren. Vi ser at det er få barn i 
29 og 30.  
 
Mange vogner og en stelleplass skaper en del frustrasjon på avdelingene i kjelleren. Vi ser at 
vognene tar så mye plass i garderobene, gangen og på et lagerrom på innsiden av den ene 
avdelingen.  
 
Grimsby barnehage har for tiden 10 ansatte, 2 lærlinger, 1 lærekandidat, 5 vikarer og en 
utplassering fra NAV. Dette er en gjeng med lekende, positive, løsningsorienterte, pålitelige 
og ansvarsfulle medarbeidere, som har masse humor og glede i hverdagen. 
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Tertialrapport 2. tertial 2012 for virksomhet: 


 


FAMILIE OG HELSE 


 
 
 
1 . Tertialrapport 2. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 17,3 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 11,8 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 3,8 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 13,5 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 8,6 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 64,4 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2011 var til sammenligning 72,1 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 7,8 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 0,8 mill. kroner mer enn periodisert.  
 
 


Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 66,8 % forbruk. Dette er godt over både vektet forbruk som er 64,8 % og periodisert 
budsjett – ca 0,4 mill. kroner over. I all hovedsak skyldes dette vesentlig større eksterne 
godtgjørelser innen barnevern – les bl.a. fosterhjem. Barnevern samlet viser forbruk på alle 
lønnsarter med over 78 % - noe som er nær 0,6 mill. kroner over periodisert budsjett. Til 
sammenligning var det postert ”kun” 69 % på samme tidspunkt i fjor. 
 
Det er registrert noe mindreforbruk på psykisk helse som er bundet opp til prosjektmidler gitt 
fra Fylkesmannen, som ikke kommer til å bli brukt opp i år, men må overføres til neste år..  
  
 


Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):  
 


Viser 62,4 % forbruk hvor mindreforbruket ligger spesielt på legekontoret.  
 
 


Andre driftsutgifter (artsgr 12):  
 


Viser 58,5 % forbruk som også er et mindreforbruk spesielt på legekontoret.  
 
 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Viser 75,0 % forbruk. Her er det kjøp av tjenester fra IKS som trekker opp forbruket pga feil 
periodisering. 


 







 


Overføringer (artsgr 14) 
 


Viser 140,1 % forbruk. Overforbruket ligger i hovedsak på barnevernstjenesten. 
 
 


Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 


 
Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 


 
Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 82,5 %  av budsjettert inngang for hele året. Det er statlige overføringer til psykisk helse 
hvor minimum kr. 300` skal overføres til neste år.  Barnevernstjenesten har også en betydelig 
merinntekt i forhold til fjoråret fra staten, som har sammenheng med merutgiftene til 
fosterhjemsgodtgjøring. Men hoveddelen er fra Fylkesmannen til styrking av stillinger i 
barnevernstjenesten. 
 
 


Overføringer (artsgr 18)  
 


Viser 250,0 %  av budsjettert inngang for hele året. Dette er gavemidler til bl.a. psykisk helse.  
 
 


Finansinntekter (artsgr 19)  
 


Viser 50,0 %  av budsjettert inngang for hele året. 
 
 
3. Endringer i budsjettforutsetningene  
Både inntekter og utgifter er økt etter opprinnelig budsjettvedtak. Det har blitt justert i løpet 
av året, og budsjettet ble tilført midler ved forrige tertialrapportering. Totalt sett ser budsjettet 
nå ut til å være i balanse med unntak av for barnevern, selv medregnet overføring av kr.300` 
til bundet fond til neste år av inntekt fra Fylkesmannen til psykisk helse. Helsestasjon har fått 
kr.100` til prosjekt Friskliv fra graviditet til voksen alder, som vil bli benyttet til forsterkning 
av jordmortjenesten med oppstart 1.9.  
 
Rusprosjektet i psykisk helse har fått midler til ytterligere en stilling ut året.  
 
Barnevernstjenesten har hittil i år hatt et mindreforbruk sammenlignet med samme periode 
forrige år. Samtidig er en nå kjent med at det i løpet av sommeren har blitt satt i gang fire nye 
tiltak med omsorgsovertakelse, som vil føre til merutgifter utover året beregnet til nærmere 
1.mill. Dette vil det ikke være mulig å hente inn på de andre avdelingene, da det kun er 
psykisk helse som har et mindreforbruk som vil gå til det merforbruket som allerede er på 
barnevernstjenesten . Dermed må en beregne at virksomhet familie og helse vil ha et 
merforbruk på 1 mill. i slutten av året. 
 
 


 
4. Viktige hendinger 
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Virksomheten har stadig nye utfordringer hva gjelder brukergruppene det jobbes for. Nye 
innbyggere kommer til med nye behov, mens andre flytter ut. Dette er daglige viktige 
hendinger for de som jobber ute i felten, i tillegg til at det kommer nye tilskudd og stillinger 


 







 


slik det ble omtalt ved forrige tertial. Det fører til også administrative oppgaver som 
nsettelser, rapporteringer og budsjettutfordringer. a 


 
 
 


5 . Virksomhetens utviklingsmål 
1. Samarbeide for sunne og trygge innbyggere gjennom tjenester rettet mot barn, unge og 


familier. 
2. Utvikle virksomhetens målekart. 
3. Gi befolkningen tjenester de har behov for innenfor budsjett 
4. Rekruttere, utvikle og beholde fagkompetanse i virksomheten. 
5. Tilrettelegge for at det lave sykefraværet opprettholdes 


 
 


 
6 . Balansert målstyring 
I gjeldende kommuneplanen er målene for virksomheten formulert slik: 
” Virksomhet familie og helse består av flere avdelinger som har hver sine målsettinger. 
Et sammenfattet og overordnet mål for virksomheten er: 
Virksomhet familie og helse skal arbeide for å forebygge helseskader og sosiale skader, 
og dekke innbyggernes behov for helse og sosiale tjenester. 
 
I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for perioden 2011 – 2014 er de strategiske målene for 
virksomheten formulert slik: 
”Lov pålagte tjenester gis etter lover og forskrifter til de brukere som har et behov. Brukerne 
blir flere, samtidig som rammene ikke øker tilsvarende og virksomheten utøver en svært 
effektiv ressursbruk.” 
 
Fokusområde:Brukere/tjenester: 
G ode tjenester / Brukermedvirkning: 
Virksomheten har fokus på å gi brukerne gode nok tjenester ut fra de behov de har etter lover 
og forskrifter. Samarbeid og koordinering mellom de ulike ansvarene er satsningsområde. 
Tidlig intervensjon skal være førende. Det skal være brukermedvirkning på individnivå, og 
brukerundersøkelser blir gjennomført. 
 
Fokusområde:God service:  
Brukerne skal oppleve at de får rask tilbakemelding og at det er kort saksbehandlingstid og 
ventetid for å få dekket en tjeneste som er innenfor den enkeltes behov etter lover og 
forskrifter. 
 
Fokusområde: Medarbeidere /organisasjon 
F riske medarbeidere / Godt arbeidsmiljø:  
Det skal tilrettelegges for at arbeidstakere har et fysisk og psykisk godt arbeidsmiljø slik at det 
lave sykefraværet opprettholdes. Det må være et tilfredsstillende antall personale til å møte de 
lovpålagte tjenester som ytes. 
Veiledning og medarbeidersamtaler benyttes. 
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Fokusområde:Kompetanseutvikling:  
Det skal tilrettelegges for at medarbeidere skal kunne delta på kurs og opplæring som er 
relevant for den daglige jobben og utviklingen av virksomhetens fagkompetanse. 
 
Fokusområde: Økonomi: 
Effektiv ressursbruk/ God økonomistyring:  
Lovpålagte tjenester gis etter lover og forskrifter til de brukere som har et behov. Brukerne og 
tiltakene blir flere, samtidig som rammene ikke øker tilsvarende og virksomheten utøver tross 
alt en effektiv ressursbruk.  
 
 


 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar 
 


Samarbeid og samhandling om barn og unge og deres familier, er et satsningsområde for 
virksomhet familie og helse, som skal danne grunnlag for å utvikle trygge og sunne 
innbyggere. Som i forrige tertial ønsker en å belyse at virksomheten består av avdelinger som 
er faglig kompetente og selvstendige enheter, med et lovverk som tilsier at de må gi ytelser ut 
fra den enkelte brukers behov. Dette trengs det personellmessig kompetanse og ressurser til. 
At enkelte avdelinger ikke har budsjett som dekker opp de behov de har, oppleves som 
vanskelig både ute i avdelingene og for virksomhetsleder. Det blir hele tiden gjort forsøk på å 
finne løsninger som er gode nok faglig sett opp mot et trangt budsjett. Når det i løpet av 
sommeren har blitt ytterligere utfordringer i barnevernstjenesten, blir ikke de totale 
utfordringer mindre. Etter flere år med budsjettsprekk særlig innen barnevern, må det være 
riktig å be om utvidede, mer reelle rammer.  
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Tertialrapport 2. tertial 2012 for virksomhet: 


 


NAV 


 
 
1 . Tertialrapport 2. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 5,5 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 2,1 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 1,6 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 3,9 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 2,7 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 69,0 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2011 var til sammenligning 66,0 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 2,8 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 0,1 mill. kroner mindre enn periodisert.  
 
 


Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 62,0 % forbruk. I artsgruppe 10 ligger også utgifter til kvalifiseringsstønad og 
introduksjonsstønad. Dette forklarer at en så stor andel av budsjettet går til lønn.  
   


Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):  
 


Viser 41,0 % forbruk. Vi har hatt lavere utgifter til kontormateriell, opplæring og kurs, samt 
lisenser, enn budsjettert.   
 
 


Andre driftsutgifter (artsgr 12):  
 


Viser 56,0 % forbruk.  
 
 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Viser 22,0 % forbruk. Årsaken til det lave forbruket, er at vi ennå ikke har mottatt regning for 
gjeldsrådgivingstjenesten som vi kjøper av Trøgstad kommune 
 
Overføringer (artsgr 14) 
 


Viser 75,0 % forbruk. Avviket skyldes at for høyt forbruk av økonomisk sosialhjelp. Vi har 
ved utgangen av 2.tertial brukt 300.000 kroner mer enn budsjettert, noe som betyr et 
merforbruk på 119 %.  Sammenlignet med forbruket på samme tidspunkt i fjor, ser vi at vi i år 


 







 


har brukt ca. 60.000 kroner mer i år. Dette er en svært uheldig utvikling som vi allerede ved 1. 
tertal begynte å se. Dessverre har ikke denne utviklingen snudd dette tertialet. 
 
 


Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Viser 61,0 % forbruk. Hele forbruket gjelder økonomisk sosialhjelp gitt som lån. 
Sammenlignet med samme periode i fjor, har utlån gått en del ned.  Det er faglig vurderinger 
som legges til grunn for om sosialhjelp gis som lån eller bidrag, og vi har ikke endret praksis. 
Det kan derfor tyde på at behovet for å gi lån har blitt noe mindre.  
 


 
Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Ingen bevegelse i perioden 
 


 
Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 150,0 % av budsjettert inngang for hele året. Årsaken til at inntektene er høyere enn 
budsjettert, er at vi har tatt i mot en ny flyktning, noe som har medført økte inntekter fra 
staten. I tillegg har vi inngått avtaler med brukere hvor vi betaler husleien deres, og så får vi  
bostøtten deres  overført til oss. Dette gjøres for å sikre at husleien blir betalt, og fungerer 
godt for brukerne. Denne inntekten ble ikke lagt inn i budsjettet, og vi får dermed et avvik. 
  
 


Overføringer (artsgr 18)  
 


Viser 54,0 % av budsjettert inngang for hele året. Når vi ser på periodisert budsjett, så er 
inntektene høyere enn forventet for perioden. Inntekten skyldes i hovedsak statlige 
overføringer for flyktningene. 
 
 


Finansinntekter (artsgr 19)  
 


Viser 11,0 % av budsjettert inngang for hele året. Her posteres mottatte avdrag på utlån. 
Dessverre er dette tallet alt for lavt. Vi har riktignok en utestående fordring hos NAV Pensjon, 
der vi venter på at en etterbetaling i en  uførepensjon. Det dreier seg om ca. 90.000 kroner. 
Men til tross for denne «sikre» inntekten, er vi likevel usikre på om vi klarer å holde 
budsjettet her.  
 
 
 


3 . Endringer i budsjettforutsetningene 
Ingen kommentar. 
 
 


 
4 . Viktige hendinger 
Ingen kommentar. 
 
 
 


5 . Virksomhetens utviklingsmål 
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Målet for virksomheten er å holde tildelt ramme. Vi har ikke klart dette de siste årene, men 
har sett en positiv utvikling. I år derimot, ser det ut som utviklingen går feil vei. Det er 
spesielt utgifter til økonomisk sosialhjelp som vekker bekymring. Pr. 2.tertial ligger forbruket 


 







 


290.000 kroner over periodisert budsjett. Den negative utviklingen ble varslet allerede i 1. 
tertial, og det er ingen mulighet for at vi skal klare å spare inn denne summen fram til 
årsskiftet.   
 
 


 
6. Balansert målstyring  
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
Det er gjennomført brukerundersøkelse i perioden. Resultatene viser at brukerne er fornøyde 
med de tjenestene vi leverer.Undersøkelsen viser at brukerne er svært fornøyd med måten de 
blir tatt i mot på NAV-kontoret, at det er lett å orientere seg i lokalene, og at det er kort 
ventetid.Av mange forskjellige indikatorer, hvor vi gjennomgående scorer høyere enn Østfold 
totalt, så er det ekstra gledelig å få høy score på påstanden «Jeg blir møtt med respekt når jeg 
henvender meg til NAV-kontoret», da dette er en holdning vi ønsker å stå for.  
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:
Det er ikke foretatt noen medarbeiderundersøkelser i perioden. Ny medarbeiderundersøkelse 
forventes til høsten.Det er ikke gjennomført noen medarbeidersamtaler i perioden. 
Medarbeidersamtaler er planlagt gjennomført i tredje tertial. Vi har ikke hatt annet sykefravær 
enn noen få egenmeldingsdager i perioden. 
 
Fokusområde: Økonomi:
Vi har et forbruk på 69,0 % ved utgangen av dette tertialet.  Med den utviklingen vi ser i økte 
utbetalinger av økonomisk sosialhjelp, er det svært usikkert om vi kommer til å klare å holde 
oss innenfor tildelt ramme i år.  Takket være økte statlige overføringer for ny flyktning ser det 
ikke alt for galt ut, totalt sett nå. Men det er vanskelig å si hvordan dette slår ut resten av året.   
 
 


 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar  
Det er bekymringsfullt å se at utgiftene til økonomisk sosialhjelp øker.  Vi har vært inne i en 
positiv utvikling de siste årene, og det er derfor beklagelig når dette snur.  Vi jobber med ett 
hovedmål i disse sakene: å gjøre brukerne selvforsørget gjennom arbeid. Dessverre ser vi at 
mange av våre brukere ikke kommer inn på det ordinære arbeidsmarkedet i det hele tatt. Ev. 
så får de seg en jobb, men faller raskt ut igjen av ulike årsaker.  
 
Til tross for utfordringene med å holde forbruket innenfor tildelt ramme, er det også mye 
positivt som skjer i virksomheten. Vi har et godt arbeidsmiljø, nesten ikke sykefravær, og vi 
fikk svært gode resultater på brukerundersøkelsen som nylig ble gjennomført. 
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Tertialrapport 2. tertial 2012 for virksomhet: 


 


UTVIKLINGSHEMMEDE 


 
 
 


1 . Tertialrapport 2. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 6,7 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 6,4 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 0,5 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 6,2 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 3,9 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 63,4 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2011 var til sammenligning 66,3 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 3,9 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt nær det samme som periodisert.  
 
 


Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 63,0 % forbruk.  
   


Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):  
 


Viser 58,4 % forbruk.  
 
 


Andre driftsutgifter (artsgr 12):  
 


Viser 15,4 % forbruk.  
 
 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
Overføringer (artsgr 14) 
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 


Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 
 
 
 


 







 


Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 55,0 % av budsjettert inngang for hele året. 
 
Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 51,1 % av budsjettert inngang for hele året.  
 
 


Overføringer (artsgr 18)  
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 


Finansinntekter (artsgr 19)  
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 
 


3. Endringer i budsjettforutsetningene 
 


Ingen endringer. 
 


 
 
4 . Viktige hendinger 
Ingen kommentar. 
 
 
 


5 . Virksomhetens utviklingsmål 
Har i samtale med rådmann blitt enig om at personell gruppen skal få mulighet til 
kompetanseheving i forhold til ny bruker og hans sykdomsbilde. 
 
Vi vil også jobbe med å få på plass riktige hjelpemidler og samarbeid med fysioterapeut og 
bedriftshelsetjenesten. Dette for å ha en personell gruppe som kan ”hele” jobben sin. 
 
 


 
6. Balansert målstyring  
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Vi har fått ny bruker i leiligheten som var ledig. Vi har i sommer hatt bruker på avlastning 
annen hver helg og en ferie uke. Det tar tid å bli kjent, men tilbakemeldingene er at bruker 
trives godt på Lilleveien.  
 
Vi jobber med å få på plass riktige hjelpemidler til hver enkelt bruker for å avlaste de ansatte 
mest mulig 
 
Vi jobber også fremdeles med å bli ”kjent” med alle brukerne som ligger under vår 
virksomhet. Vi besøker disse brukerne på skole, arbeidsplasser og hjemme for å bli kjent med 
dem. Dette er viktig for å kunne bidra når vi har ansvarsgruppemøter og videre oppfølging. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
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Sykefraværet for hele virksomheten 2 tertial er på 2,4 %. Det har vært en tøff periode for de 
ansatte da en av brukerne ble syk og det ble mange tunge stell/løft. Det tok tid å få riktige 


 







 


hjelpemidler, noe som de ansatte merket på kroppen. Dette medførte at enkelte måtte bruke 
egenmeldinger da det ble for mye. Nå er hjelpemidlene på plass og vi vil i løpet av høsten få 
oppfølging fra bedriftshelsetjenesten.  
 
Vi har fortsatt en ansatt i barselpermisjon. Det er satt i vikar for henne i redusert 
stillingsprosent.  
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


Leiligheten som var ledig ved Lilleveien er nå solgt og vi har dermed ikke denne utgiftsposten 
lengre.  Vi ligger innenfor de rammer vi har. 
 
 


 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar 
 


Sommeren er over for denne gang og vi kom i havn med sommerturnus og ferie for brukerne. 
Det var vanskelig å få til ferietur for brukerne i år da en bruker var syk. Men 4 av de ansatte 
”flyttet” inn på Lilleveien i en uke og laget ferie for brukerne ut fra huset. Det ble et vellykket 
tilbud som både brukerne og de ansatte var fornøyde med. De gjorde en kjempe jobb og nok 
en gang viser dette at de ansatte er fantastiske til å stille opp når vi kommer i situasjoner som 
krever alternative løsninger.  
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Tertialrapport 2. tertial 2012 for virksomhet: 


 


PLEIE OG OMSORG 


 
 
 


1 . Tertialrapport 2. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 50,5 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 41,2 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 8,8 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 41,7 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 30,4 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 73,0 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2011 var til sammenligning 72,1 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 26,8 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt hele 3,6 mill. kroner mer enn periodisert. Merk da at det her mangler en del 
vesentlige posteringer – særlig på inntektssiden grunnet tidlig rapportering – dette gjelder bl.a.   
ikke postert brukerbetalinger for august med 0,3 mill. kroner, ikke postert refusjon sykepenger 
for august med ca 0,3 mill. kroner og kompensasjon for årets lønnsoppgjør med ca 1,4 mill. 
kroner. Det er heller ikke regnet med stipulert kompensasjon for mva med ca 0,7 mill. kroner. 
 
 


Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 71,6 % forbruk. Dette er vesentlig høyere enn vektet forbruk som er beregnet til 64,8 %. 
På samme tidspunkt i fjor var forbruket ”kun” 67,5 %. I hovedsak er merutgiftene knyttet til 
sykevikarer – med forbruk på hele 143,4 % el. 1,6 mill. kroner over periodisert budsjett. Noe 
av dette vil vi få refundert via økte sykepenger, men netto merforbruk vil bli betydelig. Det er 
også registrert noe merforbruk på fastlønn. Merforbruk både på vikarer og fastlønn slår også 
ut i økte sosiale utgifter – dvs. pensjonspremie og arbeidsgiveravgift. Merk at kompensasjon 
for lønnsoppgjøret er ikke ført. 
   


Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):  
 


Viser 73,8 % forbruk. Hovedsak medisinsk forbruksvarer og mat utgifter. 
 
 


Andre driftsutgifter (artsgr 12):  
 


Viser 79,1 % forbruk. Utgifter til innkjøp av nytt utstyr til å møte samhandlingsreformen. Noe 
av dette blir dekket av gavemidler. 
 
 
 
 


 







 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Viser 82,4 % forbruk. A konto betaling for medfinasiering til sykehuset er økt fra 252.000 kr. 
i måneden til 329.000 kr. Det viser seg at Marker kommune har brukt mer sykehus tjenester i 
år enn tidligere år. Ser ut som vi får et merforbruk på 650.000 kr. Avregning skjer ikke før i 
mars 2013. Mer forbruk på 700.000 kr på BPA. Vi får dekket 80 % av dette fra staten.  
 
 


Overføringer (artsgr 14) 
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 


Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 


Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 56,5 % av budsjettert inngang for hele året. Mangler bruker betalinger på ca. 520.000 kr 
for august måned 
 


 
Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 99,0 % av budsjettert inngang for hele året. Mangler sykelønnsrefusjoner for både juli 
og august måned. Refusjon fra Eidsberg kommune er ikke inntekstført for august måned. 
Totalt blir det 680.000 kr. 
 
 


Overføringer (artsgr 18)  
 


Viser 176,1 % av budsjettert inngang for hele året. Inntektsførte gavepenger. 
 
 


Finansinntekter (artsgr 19)  
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 
 


3. Endringer i budsjettforutsetningene  
Medisinsk forbruksvarer og medikamenter er i stor grad en økende utgift. Det er merkbart at 
vi får dårligere pasienter tidligere sendt fra sykehus. Det er sendt forespørsler, gjennom 
utviklingshjemmetjenesten i Eidsberg kommune, til alle instanser for å prøve å avklare om vi 
kan kreve at brukerne av hjemmetjenesten må betale sår utstyret sitt selv. Vi har i dag fått 
avklaring fra helsedirektoratet. Kommunen er pliktig til å tilby nødvendig og forsvarlige 
helsetjenester i hjemmet. Kommunen har da finansieringsansvaret for forbruksmateriell. 
 
Det vil bli et overforbruk på matvarer. Prisene har økt. Vi har i disse dager inngått avtaler på 
mat. Vi håper på at dette vil gi noen innsparinger på sikt. Det er færre hjemmeboende som vil 
ha hjemkjøring av middag fra kjøkkenet i år. Det vil være en mindre inntekt på ca. 130.000 kr. 
Salg fra kantina vil gå i balanse. Det er flere eldre som kommer å kjøper middagen og spiser i 
vestibylen. 
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Vi har ingen overliggedøgn fra sykehuset. Medfinansiering til SØF vil ligge på 650.000 kr.  
mer enn budsjettert. Marker kommune har hatt mange innbyggere som har fått tjenester i 
våres fra SØF. Utregningen på 2012 vil bli gjort i mars 2013.  


 







 


Omsorgslønn vil bli overtrukket. Til nå er det et underskudd på ca. 100.000 kr. 
   
Eidsberg kommune har videreførte avtalen fra 01.05.12 med kjøp av 2 plasser. Fra 01.09.12 
og ut året vil de ha en avtale på 1 plass. Det var budsjettert med 1.06 mill. i inntekt på salget. 
Vi vil få en mer inntekt på 1.2 mill. kr. 
 
Målekart for omsorg sier at vi skal ha maks 8 % sykefravær. Dette innbefatter både langtid og 
korttidsfravær. 4 % kort og 4 % langtid. Sykelønns refusjon langtid er stipulert med inntekt på 
2.122 mill. Dette vil si at det er stipulert med 8 % langtidsfravær. Sykevikarbudsjettet er på 
1.814 mill kr. Altså 308.000 kr mindre enn det vi skal få inn i inntekter. Velferdspermisjoner i 
omsorg utgjør 300.000 kr pr. år. Med andre ord har vi ikke et vikarbudsjett som dekker verken 
permisjoner eller korttidsfravær.  
 
BPA (Brukerstyrt personlig assistanse): 
Før budsjettet ble lagt på høsten 2011 ble det innvilget 117t pr uke gjennom ULOBA. I dette 
vedtaket lå en forutsetning at omsorgslønn skulle opphøre og at brukeren skulle ha et 
dagtilbud på Tunet dagsenter i tillegg. Vi fikk innvilget 1.8 mill i budsjett 2012. I ettertid viser 
det seg at Tunet ikke kunne gi et tilfredsstillende dagtilbud. Det ble da innvilget 22,5t. ekstra i 
BPA i uka, fra nyttår 2012. Brukeren mottar et tilbud på 139,5 timer i uka. Merkostnaden på 
disse timene ligger ikke inne i budsjett 2012. Vi betaler ca. 600.000 kr pr. kvartal. Dette utgjør 
en merutgift på ca. 600.000 kr pr. år. Marker kommune får tilbakeført fra staten 80 % av alt 
over 900.000 kr av alle utlegg på ressurskrevende brukere. Disse midlene får vi ikke før i 
2013 – føres som fordring i 2012-regnskapet. For 2012 vil dette utgjøre ca. 1.4 millioner kr. 
 
 


 
4 . Viktige hendinger 
Avdelingssykepleier sone 2 har sagt opp sin stilling. Hun ønsker å jobbe som sykepleier i 
miljøet. Vi har lyst ut etter en ny og gjennomfører intervjuer i disse dager. Vi fikk en ny 
sykehjemslege i fjor høst. Hun er meget dyktig og tar jobben sin meget alvorlig. Hun er flink 
til å følge opp pasientene og samarbeider meget godt med personalet ved MBSS. 
 


 
 
5 . Virksomhetens utviklingsmål 


• Faglighet inn i personalmøter. Personalmøter 2 timer hver 2. måned. 
• Coaching av virksomhetsteam. John Tolmie 
• Intern kommunikasjon. Infoskriv hver uke. 
• Ny turnus. Fagfordeling. 
• Miljøarbeid satt i system. Ansvar enkelt medarbeider. 
• Dag tilbud demente. Utrede tilbud. 


 
 


 
6. Balansert målstyring  
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
Ingen brukerundersøkelser er gjennomført i perioden. Neste undersøkelse er planlagt våren 
2013.Det er nå satt fokus på innhold og miljøarbeid i hverdagen på sykehjem. Dette har vi tatt 
på alvor og alle gruppene har frist på seg til 1.september 2012, for å skrive ned en 
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aktivitetsplan for brukerne. Virksomhetsleder vil da samle alle planene og skrive en 
aktivitetskalender for MBSS. 
 
Somatisk avdeling er allerede i gang. Dette har vært meget positivt. Brukerne får hver 
formiddag tilbud om forskjellige aktiviteter som personalet har ansvar for å gjennomføre. 
Dette er alt fra å gå en tur i butikken, spille spill og trim både for kropp og sjel. Brukerne 
gleder seg til dette, og sier at det er det første de tenker på om morgenen når de våkner. 
Personalet har også fått mye positive tilbakemeldinger. Dagsenteret ved Anne Fosser har 
ansvar på underholdning i foajeen minst en gang pr. måned. Dette blir svært positivt mottatt, 
og det er mange også mennesker utenfra som deltar. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:
Sykefraværet var på 14,9 % i 2. kvartal 2012. Det er nedgang i korttidsfraværet, men 
langtidsfraværet har økt. Fraværet fordeler seg med 1,8 % på 1-16 dager, 2,1 % på 17-40 
dager og hele 11,0 % på over 40 dager. 
 
Medarbeidersamtaler planlagt høsten 2012.  
Vi planlegger et allmøte hvor det settes fokus på arbeidsmiljø, sykefravær og turnus. Vi kan 
tenke oss at det nedsettes en arbeidsgruppe av de ansatte som kan jobbe med dette.  
 
Fokusområde: Økonomi:
Det er vanskelig å få korrekte tall da alle inntektene for august måned ikke er ført ennå.  
Men ut fra allerede vesentlig merutgifter til bl.a. sykevikarer, BPA og overføringer til 
helseforetaket etter medfinansiering, varsles det om at rammen ikke vil holde i 2012 heller – 
jfr. også de siste årene. Samhandlingsreformen har vist at vi får sykere pasienter som krever 
mye både i forhold til bemanning og medisinsk utstyr og medikamenter. Alle beboere i 
Marker kommune får ett tilbud i Pleie og Omsorg når de trenger det. Det kan være seg alt fra 
støttekontakt, omsorgslønn, hjemmehjelp eller full terminal pleie. Dette er vi stolte av og vi 
vil gjerne opprettholde kvaliteten på omsorgstjenestene. Virksomhetsleder har derfor ingen 
forslag til å dekke inn underskuddet uten at det vil gå ut over kvaliteten på tjenestene. 
 


 
 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar 
 


Vi har avviklet sommerferien uten de store overskriftene. Brukerne av omsorgstjenestene har 
fått den hjelpen de har vedtak på. Personalet på jobb har strekt seg langt for å dekke inn for 
ferieavvikling og for de som har vært sykemeldte. Nå er vi klare for å ta fatt på alle de 
utfordringene som ligger foran oss. 
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Tertialrapport 2. tertial 2012 for virksomhet: 


 


FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 


 
 


 
1 . Tertialrapport 2. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2 . Kommentarer 


VAR-områder: 
For VAR områdene er brutto driftsbudsjett 8,9 mill. kroner – herav utgifter til lønn utgjør 2,4 
mill. kroner. Inntekter er stipulert til 10,2 mill. kroner slik at netto budsjettramme utgjør en 
inntekt på 1,3 mill. kroner 
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 66,7 %.  
Regnskapet viser en netto inntekt på 2,4 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 180,3 % av budsjettet 
for hele året.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto inntekt på 1,9 mill. kroner – dvs. 
at det er inntektsført 0,5 mill. kroner mer enn periodisert.  
 
 
Ordinær drift FDV: 
Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 18,3 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 10,1 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 5,3 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 13 mill. 
kroner. 
   
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 66,7 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 8,3 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 68,3 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2011 var til sammenligning 74,4 %.   
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 8,7 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 0,4 mill. kroner mindre enn periodisert.  
 
 
Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 64,9 % forbruk.  
   


Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):  
 


Viser 57,5 % forbruk.  
 
 
 
 
 


 







 


Andre driftsutgifter (artsgr 12):  
 


Viser 35,8 % forbruk.  
 
 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Viser 113,5 % forbruk.  
 
 


Overføringer (artsgr 14) 
 


Ingen bevegelse i perioden 
 
 


Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Ingen bevegelse i perioden 
 


 
Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 58,8 % av budsjettert inngang for hele året 
 
Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 27,2 % av budsjettert inngang for hele året. Avviket oppstår p.g.a. refusjon for ansatte  
Innen NAV-prosjektet med tidsubegrenset lønnstilskudd. 
 
 


Overføringer (artsgr 18)  
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 


Finansinntekter (artsgr 19)  
 


Ingen bevegelse i perioden 
 
 
 


3. Endringer i budsjettforutsetningene  
Ingen endringer i budsjettforutsetningene. 
 


 
 
4 . Viktige hendinger 
Forskjønnelsen av sentrum er videreført, oppmerket p. plasser ved rådhuset er på plass og 
bedet med beplantning som deler veiareal fra p. plass er utført.  
Utskiftingen av varmepumpene er sluttført, men optimaliseringen av driften vil bli fulgt opp 
utover høsten etter som belastningen øker.  
 
 
5 . Virksomhetens utviklingsmål 
Fokus er hele tiden å oppfylle de krav som settes til oss i vedtatte budsjettrammer opp mot 
alle oppgaver som skal/bør løses. Dette er ønsker fra andre etater og øvrige brukere av våre 
tjenester. 
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Enøk er også et område som byr på visse utfordringer som vi må løse til våre brukeres beste. 
 


 







 


6. Balansert målstyring  
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Ingen planlagte undersøkelser. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Medarbeidersamtaler gjennomføres høsten 2012. 
 
Totalt sykefravær alle ansvarsområder er 7,4 % 
Fordeler seg slik på de forskjellige ansvarsområder. 
5104 Brannvesen  2,8 % 
5109 Renhold            17,4 % 
5110 Drift og vedlikehold 2,0 % 
Høyt sykefravær innen renhold skyldes de langtidssykmeldte. 
Belastninger i jobben skyldes noe av fraværet og noe er ikke jobbrelatert. 
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


Regnskap for perioden samsvarer bra med tildelt budsjett. 
 
 


 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar  
De ansatte innen de ulike ansvarsområder utfører sine oppgaver på en faglig god måte. 
Dette gir seg utslag i mange positive tilbakemeldinger fra våre brukere og også fra mange som 
besøker Ørje under sommermånedene.   
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Tertialrapport 2. tertial 2012 for virksomhet: 


 


Plan og miljø 


 
 


 
1 . Tertialrapport 1. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomhetens brutto driftsbudsjett 5,6 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 4,4 mill. 
kroner, eller ca 80 %. Inntekter er budsjettert til 3,4 mill. kroner, slik at netto budsjettramme 
utgjør 2,2 mill. kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 66,6 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 1,9 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 90 % av budsjettet for 
hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2011 var til sammenligning 88 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 1,3 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 0,6 mill. kroner mer enn periodisert.  
 
Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 64,7 % forbruk. Det er mer enn på samme tid i fjor, men litt lavere enn periodisert 
budsjett.  
 


 
Driftsutgifter (artsgr 11-12):  
 


Viser 69,0 % forbruk, men erfaringsmessig er det større forbruk første halvår. 
 


 
Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Viser 85,3 %  forbruk.  
 


 
Overføringer (artsgr 14) 
 


Ingen bevegelse. 
 


 
Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Ingen bevegelse. 
 
 


 
 


 







 


Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 32,8 %  av budsjettert inngang for hele året. Dette er ca kr  300.000 lavere en periodisert 
inntekt for perioden. Dette skyldes i hovedsak forskyvninger i forhold til fakturering. 
 
 


Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 52,4 %  av budsjettert inngang for hele året. Dette er noe lavere enn periodisert refusjon 
for perioden, noe som skyldes at det er budsjettert med jevn inntekt pr måned, mens det 
faktureres kvartalsvis. 
 
 
  


3. Endringer i budsjettforutsetningene  
Ingen større endringer i forutsetningene som påvirker rammen i andre tertial. Rapportering fra 
plan og miljø omfatter det interkommunale kontoret med en rekke ansvarsområder, og i 
tillegg noen ansvarsområder som bare gjelder Marker. Eksempler på det siste er viltnemnd og 
friområder. Kommunestyret bevilget i forbindelse med regnskapet for 2011 kr 25.000 til 
ferdiggjøring av tursti rundt Helgetjern.  
 


 
 
4 . Viktige hendinger 
- arbeidet med regionalt miljøprogram er fulgt opp. Det er avholdt markvandring med tema: 


Kantvegetasjon langs vassdrag – tiltak mot avrenning og erosjon fra jordbruksareal. 
 


- i samarbeid med Vannområde Haldenvassdraget er det plukket ut aktuelle bekker til 
Rødenessjøen som nå allerede er i gang med systematisk vannprøvetaking. 


 


- Vannkvaliteten i vassdraget har vært relativt god i sommer, på tross av mye regn. Relativt 
lav temperatur har hindret oppblomstring av alger, selv om vi så noe tendens til 
oppblomstring i august. 


 


- gjennomgang og klargjøring for bruk av nytt 2. gangs jordregister i tilskuddsforvaltningen 
medførte mye jobb med korrigeringer 


 


- endelig oppgjør for 32 saker om erstatning for avlingssvikt høsten 2011 
 


- det har vært innsamling av landbruksplast på Sletta industriområde 
 
- 3 miljøfyrtårnsertifiseringer er utført i perioden, men ikke i egen kommune 
 


- lysthuset på Østre Otteid er ferdigstilt og det er utført forbedring av strandkanten ved 
badestrand og parkeringsplass, samt satt ut båtavvisere på Husborn – dekkes av 
naturforvaltningsmidler 


 


- gapahuk er oppsatt på Høvleritomta i samarbeid med båtforeningen. Det er dialog med 
båtforeningen om ny kontrakt for leie av området, og en rekke tiltak på området 


 


- kontrakt for anlegg av kunstgressbane er inngått og arbeidet er igangsatt 
 


- forslag til veinavn er behandlet i utvalget og lagt ut til høring 
 


- fellingstillatelsene på elg, bever og rådyr sendt ut noe senere enn fristen 
 


- veiledning i fremtidige skogsbilveiprosjekter, nyanlegg og opprustning 
 


- ny tollstasjon ved grensen; det ble gitt rammetillatelse og flere igangsettingstillatelser.   


Tertialrapport 2.tertial 2012  Side 32 


  


 







 


- det er utstedt 10 matrikkelbrev, 2 sammenslåinger og 1 sletting av fnr. i tidsrommet mai-
august 2012 


 


- det jobbes aktivt med sentrumstiltak som oppfølging av TransInForm og budsjettvedtak. I 
denne forbindelse er noen av tiltakene fredigstilt, og det jobbes videre med nye forslag 
 
 


 
5 . Virksomhetens utviklingsmål 
1. Redusere saksbehandlingstiden fra vi mottar søknad om fradeling/oppmåling til ferdig 
matrikkelbrev er sendt til tinglysning. Gjeldende saksbehandlingsfrist overholdes. 
Utviklingsmålet er derfor oppfylt. Det er imidlertid en del etterslep som må tas igjen. 
Gårdskart medfører også mye arbeid med retting av feilaktige opplysninger. 
 
 2. Få kartlagt og digitalisert ledningsnettet for VA i Ørje sentrum og opparbeide kompetanse 
til å bruke dette. 
 
Arbeidet er ferdig utført, og flere områder er prosjektert. Etter ny organisering er dette 
overført Forvaltning, drift og vedlikehold. 
  
3. Bidra til godt samarbeid og kompetanseutveksling mellom de tre grensekommunene 
Marker, Aremark og Rømskog. 
 
Nytt felleskontor for alle virksomhetens fagområder er opprettet og fungerer bra. Kontoret er 
etablert med følgende kostnadsfordeling; Rømskog 15%, Marker 50% og Aremark 35%. 
 
4. Få gode rutiner for gjennomgang av politiske saker, både tverrfaglig og med rådmannsnivå. 
 
Fungerte veldig bra, men må gå seg til på nytt etter endret organisering. 
 
Det må utarbeides nye utviklingsmål for avdelingen. Målene det rapporteres på er knyttet til 
tidligere organisering og utfordringer. 
 
 
 


6. Balansert målstyring  
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
Det er ikke gjennomført nye undersøkelser eller dialogmøter i perioden. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:
Medarbeiderundersøkelse gjennomført forrige år er fulgt opp med tiltak. Generelt er 
medarbeiderne svært godt fornøyd med arbeidsmiljøet. 
 
Fokusområde: Økonomi:
Ny organisering har medført noe besparelse for Marker kommune. Regnskapsmessig 
mindreforbruk i 2011. Forbruk hittil i år ligger omtrent som på samme nivå som forrige år. 
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7. Virksomhetsleders sluttkommentar  
Virksomheten fungerer bra med mange utfordrende fagområder. Organiseringen i forhold til 
det interkommunale kontoret er vellykket og gir mulighet for å beholde god kompetanse og et 
faglig miljø. Leder for plan og miljø, Odd Lilleng, har signalisert at han vil slutte 01.03.13, og 
rekruttering av hans etterfølger må påbegynnes med det første. 
 
Det er også i denne perioden brukt mye tid på tollstasjon, E18 og vindmølleparken, og dette er 
alle prosjekter som er spennende og som vil sette sitt preg på kommunen framover. For E18 er 
kanskje problematikken knyttet til kryssløsningene i sentrum noe av det viktigste.  
 
Det ble arrangert en busstur for alle interesserte til et par vindkraftanlegg i Sverige i midten på 
august, hvor en fikk anledning til å betrakte anleggene på nært hold. Om vindmøllene vil sette 
sitt preg på Marker-landskapet i fremtiden gjenstå å se, men det vil trolig sette sitt preg på 
saksbehandlingen i lang tid. 
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Tertialrapport 2. tertial 2012 for virksomhet: 


 


KULTUR OG FRITID 


 
 


 
1 . Tertialrapport 2. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 4,2 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 2,7 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 0,9 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 3,3 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 2,1 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 64,2 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2011 var til sammenligning 70,2 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 2,1 mill. kroner – dvs. 
at periodens budsjett og netto utgift er like. 
 
 


Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 60,8 % forbruk. Vektet forbruk for perioden er til sammenligning 64,8 %. 
   


Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):  
 


Viser 84,2 % forbruk. Avvik grunnet størst aktivitet i årets første åtte måneder. 
 
 


Andre driftsutgifter (artsgr 12):  
 


Viser 66,5 %  forbruk.  
 
 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Viser 84,1 % forbruk. Avvik grunnet størst aktivitet i årets første åtte måneder 
 
Overføringer (artsgr 14) 
 


Viser 79,9 % forbruk. Avvik grunnet størst aktivitet i årets første åtte måneder 
 
 


Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 


 







 


 
Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 54,7 % av budsjettert inngang for hele året. 
 
Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 104,6 % av budsjettert inngang for hele året. Det er søkt om og innvilget midler fra 
andre til spesielle prosjekter. 
 
 


Overføringer (artsgr 18)  
 


Viser 100,0 % av budsjettert inngang for hele året.  
 
 


Finansinntekter (artsgr 19)  
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 
3 . Endringer i budsjettforutsetningene 
Ingen endringer. 
 
 


 
4 . Viktige hendinger 


• Ørjes store fiskepris; et samarbeid mellom Marker kommune, Marker 
Sportsfiskerforening, Marker Speider og Marker Kjøre- og Rideklubb 


• Vårkonsert med Slusebrass, Ungdommens Kulturhus, Ørje Barnegospel, 
MarkCanto 


• Konsert for alle elever på skolen med Kirkefjerdingen Skolekorps, ett ledd i 
rekruttering av elever til kulturskolen på messingsblåseinstrumenter 


• Konsert for kulturskolen 
• Arrangementer på MBSS i forbindelse med ”Den kulturelle spaserstokken” 
• Det er utbetalt støtte til 17. mai feiring, Slåbrock konsert, plateinnspilling 


Dixie Freaks ”Historier fra Marker”  Marker Speiders ”All over again”, 
kammerkonsert på Ørje Brug. 


• MOT har hatt jubileum hvor representanter fra Marker deltok. Arbeidet med 
MOT for øvrig er i rute 


• Dialogmøte med lag og foreninger i Marker 
• Arbeidet i Bolyst  
• Forfatterbesøk på biblioteket  
• Villmarksturer på Ungdommens KulturHus; Hardangervidda i én uke i juni 
• Frivilligentralen ; leksehjelp for flyktninger, avislesegruppe, seniordans, 


seniordata, 
• Samvirkelaget Bruktbutikk er åpnet 
• Familie- og ungdomsfestival for grensekommunene 
• Kanallekene 
• Kunstnercamp; Kreativiteket, 5.kl. på Marker skole, lokale etablerte kunstnere 


og kultur og fritid i samarbeid 
• Lørdag i slusene; 13 lørdager med underholdning i slusene 
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• Kulturskolen har startet opp med opplæring på messingblåseinstrumenter og 
kor for ungdom 


• Gummibåtfestival Ørje 
• Det er montert nytt lydanlegg i storesalen på rådhuset 


 


Flere av arrangementene er samarbeid mellom frivillige, lag og foreninger samt Marker 
kommune. 
 
 
 


5 . Virksomhetens utviklingsmål 
Vi skal yte gode tjenester og god service til bygdas befolkning. Vi har barn og ungdom i 
fokus og skal arbeide for at Marker skal være en, utenom det vanlige, god oppvekstkommune. 
Vi skal forvalte vår økonomi slik at vi yter mest og best ut mot befolkningen. 
 


 
 
6 . Balansert målstyring 
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
Vi skal yte gode tjenester, god service og vi skal ha brukermedvirkning. Vi har ikke foretatt 
brukerundersøkelser, men har hatt dialogmøte med lag og foreninger. Det har vært møter med 
innbyggere ifht prosjektet Bolyst. Via disse møtene har man fått tilbakemeldinger om kultur 
og fritids drift. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:
Kultur og fritid skal ha et godt arbeidsmiljø med utviklingsmuligheter. Vi er i kontakt med 
alle deler av befolkningen og det er en forutsetning at vi er glade og rause, samt at vi har 
relevant kompetanse. Dette måles gjennom medarbeiderundersøkelser og medarbeider-
samtaler. Det er ikke gjennomført noen av disse i år. Det gjennomføres medarbeidersamtaler 
høsten 2012. Sykefravær 16,8%. Dette gjelder en liten stilling og utgjør i realiteten 1,9 
dagsverk. 
 
Fokusområde: Økonomi:
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 2,1 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 64,2 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2011 var til sammenligning 70,1 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 2,1 mill. kroner – dvs. 
at periodens budsjett og netto utgift er like. 
 
 


 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar  
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Kultur og fritid må ha en nøktern og stram økonomisk styring for å klare å opprettholde det 
aktivitetsnivået vi har i dag. Vi har klare ambisjoner og mål om at Marker skal framstå som en 
attraktiv bo- og oppvekstkommune. Dvs. at vi må henvende oss til alle grupper av 
befolkningen. Vi vet at tilbudet innen kultur og fritid er svært avgjørende for menneskers 
totale livskvalitet og her skal vi være en solid bidragsyter. Det skal hele tiden være fokus på å 
bruke ressursene på en slik måte at det ytes mest og best ut mot våre brukere. Det er stadig 
nye trender og behov innen forskjellige kulturbegrep, dette gjelder spesielt ungdom. Kultur og 
fritid må i størst mulig grad prøve å etterkomme dette behovet.  
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Tertialrapport 2. tertial 2012 for virksomhet: 


 


MARKER BIBLIOTEK 


 


 
 
1 . Tertialrapport 2. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 1.1 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 0,7 
 mill. kroner. Inntekter er stipulert til kun kr. 10.000, slik at netto budsjettramme utgjør 1.1 
mill. kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 0,7 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 68,8 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2011 var til sammenligning 67,4 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 0,7 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt nær det som er periodisert.  
 
 


Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 63,1 % forbruk. 
   


Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):  
 


Viser 76,6 % forbruk.  
 
 


Andre driftsutgifter (artsgr 12):  
 


Viser 78,9 % forbruk.  
 
 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
Overføringer (artsgr 14) 
Ingen bevegelse i perioden. 
 
 


Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 
 


 







 


Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 32,7 % av budsjettert inngang for hele året.  
 
Refusjoner (artsgr 17) 
Ingen bevegelse i perioden. 
 
 


Overføringer (artsgr 18)  
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 


Finansinntekter (artsgr 19)  
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 
 


3. Endringer i budsjettforutsetningene 
 


Ingen kommentarer. 
 
 


 
4. Viktige hendinger 


21500
22000
22500


23000
23500
24000
24500


25000
25500


2008
2009
2010
2011
2012


2008 23359
2009 24971
2010 22693
2011 24884
2012 25050


Utlån og fornyelser pr.23/8.


 
Det er registrert en liten økning i utlånet. 
 
 
 


5. Virksomhetens utviklingsmål 
 


• Økt utlån og besøk 
• 2 forfatterkvelder 
• Avis-lesegruppe 
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• Skilting av virksomheten 


 







 


• Satse på digitale medier 
 


• Lage eventyr stund for barnehagebarn og andre 
• Jobbe for at biblioteket blir et samlingssted for alle 
 
 
 


6. Balansert målstyring  
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
Det var en brukerundersøkelse i 2011, hvor vi scoret høyt på det meste, unntagen 
tilgjengeligheten for lånere, både når plassering og åpningstider. 
 
Vi bruker mye tid på å veilede lånere og utføre raske bestillinger. Hele tiden har vi lånerne i 
fokus. Godt arbeidsmiljø gir gode tjenester. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:
Vi har hatt medarbeidersamtaler i vår. Medarbeiderne synes at gulvet er for hardt, lyset for 
dårlig og luften svært dårlig. Har laget et forslag på oppgradering av biblioteket. 
Vi har ikke mye sykefravær.  
 
Fokusområde: Økonomi:
Virksomheten er i rute økonomisk. 
 


 
 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar 
 


Vi har et stort ønske om oppgradering av biblioteket. Her har det ikke vært store fornyelser på 
34 år.  Biblioteksjefen har laget et budsjett for oppgradering som kommer som et vedlegg til 
budsjett for 2013. 
 
 
 
 


Tertialrapport 2.tertial 2012  Side 40 
 





		POLITISK STYRING, FELLESUTGIFTER OG SENTRALADMINISTRASJON

		GRUNNSKOLE

		GRIMSBY BARNEHAGE

		FAMILIE OG HELSE

		NAV

		UTVIKLINGSHEMMEDE

		PLEIE OG OMSORG

		FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

		Plan og miljø

		KULTUR OG FRITID

		MARKER BIBLIOTEK




Ark1



		Alle virksomheter - regnskap totalt for perioden januar - august 2012

		Art, sifferbrudd 2		Regnsk periode 1-4 i 2012		Budsjett hele året 2012		Forbruk i % av året 2012		Rest i kr 2012		Budsjett for periode 1-4 i 2012		Avvik i kr regn/bud perioden 2012		Regnsk periode 1-4 i fjor		Forbruk i % av året i fjor		Rest i fjor samme periode

		10 Lønn		89,302,566		134,541,000		66.38		45,238,434		85,176,226		-4,126,340		84,252,562		63.95		47,485,438

		11 Driftsutgifter		18,386,885		27,620,000		66.57		9,233,115		19,263,878		876,993		21,220,178		82.51		4,497,822

		13 Kjøp tjen erstatter komm eg		13,495,641		18,728,000		72.06		5,232,359		13,057,002		-438,639		9,858,228		89.71		1,130,772

		14 Overføringer		11,938,172		20,345,000		58.68		8,406,828		17,813,418		5,875,246		12,041,732		67.92		5,686,268

		15 Finansieringsutg / trans		125,495		3,392,000		3.7		3,266,505		120,000		-5,495		167,435		7.59		2,038,565

		16 Salgsinntekter		-14,776,848		-23,053,000		64.1		-8,276,152		-16,094,474		-1,317,626		-14,944,627		72.65		-5,626,373

		17 Refusjoner		-13,579,765		-28,095,000		48.34		-14,515,235		-18,435,170		-4,855,405		-8,771,651		38.75		-13,865,349

		18 Overføringer		-102,551		-54,000		189.91		48,551		-38,667		63,884		-266,880		741.33		230,880

		19 Finansieringsinnt / trans		-29,000		-989,000		2.93		-960,000		-120,000		-91,000		-29,893		0.9		-3,310,107



		Utgifter		133,248,759		204,626,000		65.12		71,377,241		135,430,524		2,181,765		127,540,135		67.7		60,838,865

		Inntekter		-28,488,164		-52,191,000		54.58		-23,702,836		-34,688,311		-6,200,147		-24,013,051		51.55		-22,570,949

		T o t a l t		104,760,595		152,435,000		68.72		47,674,405		100,742,213		-4,018,382		103,527,084		73.01		38,267,916





























































		Alle virksomheter - regnskap ansvar for perioden januar - august 2012

		Art, sifferbrudd 2		Regnsk periode 1-4 i 2012		Budsjett hele året 2012		Forbruk i % av året 2012		Rest i kr 2012		Budsjett for periode 1-4 i 2012		Avvik i kr regn/bud perioden 2012		Regnsk periode 1-4 i fjor		Forbruk i % av året i fjor		Rest i fjor samme periode

		1010 Kommunestyre/formannskap		840,734		2,030,000		41.42		1,189,266		1,068,735		228,001		715,448		34.5		1,358,552

		1015 Oppvekst- og omsorgsutval		868		73,000		1.19		72,132		0		-868		415		0.57		72,585

		1016 Plan- og miljøutvalg		1,872		123,000		1.52		121,128		0		-1,872		0		0		123,000

		1020 Støtte til politiske part		0		60,000		0		60,000		60,000		60,000		59,983		99.97		17

		1030 Stortings og kommunevalg		4,318		0		0		-4,318		0		-4,318		74,290		47.93		80,710

		1040 Eldreråd		0		15,000		0		15,000		5,999		5,999		0		0		15,000

		1045 Ungdomsråd		0		37,000		0		37,000		16,667		16,667		0		0		32,000

		1060 Overformynderiet		154,668		201,000		76.95		46,332		122,000		-32,668		157,571		78.39		43,429

		1080 Arbeidsmiljøutvalget		172,071		238,000		72.3		65,929		148,000		-24,071		267,895		115.97		-36,895

		1100 Kontroll og tilsyn (revis		279,764		536,000		52.19		256,236		351,000		71,236		265,753		51.9		246,247

		1200 Rådmannskontoret		2,142,691		3,326,000		64.42		1,183,309		2,135,069		-7,622		2,089,217		62.99		1,227,783

		1300 Kommunekassen		1,369,178		2,497,000		54.83		1,127,822		1,585,720		216,542		1,466,039		60.98		937,961

		1400 Felles inntekter/utgifter		1,218,921		6,310,000		19.32		5,091,079		5,978,352		4,759,431		1,226,247		53.13		1,081,753

		1405 Servicetorget		1,282,388		1,926,000		66.58		643,612		1,284,452		2,064		1,285,163		66.55		645,837

		1410 Innkjøp		380,446		317,000		120.01		-63,446		243,434		-137,012		176,759		54.56		147,241

		1420 IKT - Lokalt		523,796		720,000		72.75		196,204		480,001		-43,795		712,896		83.87		137,104

		1421 IKT - Grenseregionen		1,548,334		1,394,000		111.07		-154,334		1,103,318		-445,016		1,396,514		103.83		-51,514

		1430 Sysselsetting		601,879		410,000		146.8		-191,879		273,334		-328,545		577,548		140.87		-167,548

		1440 Lærlingeordning		470,362		227,000		207.21		-243,362		183,539		-286,823		196,185		110.84		-19,185

		1450 Frikjøp tillitsvalgte		268,349		368,000		72.92		99,651		233,244		-35,105		237,350		64.5		130,650

		1460 Overføring fra premiefond		437,685		600,000		72.95		162,315		576,000		138,315		806,114		80.61		193,886

		1470 Tilskuddsordninger fra Hu		116,065		0		0		-116,065		0		-116,065		12,950		0		-12,950

		1480 Pedagogisk rådgivning		37,001		340,000		10.88		302,999		126,667		89,666		108,743		45.5		130,257

		1700 Kirker		2,223,750		2,965,000		75		741,250		2,223,750		0		1,997,907		70.23		847,093

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

		1800 Barnehageadministrasjon		6,283,257		7,380,000		85.14		1,096,743		7,340,000		1,056,743		4,570,514		89.65		527,486

		1900 Alkoholavgifter og kontro		23,710		0		0		-23,710		40,000		16,290		14,205		142.05		-4,205

		2000 Administrasjon skole		958,212		1,427,000		67.15		468,788		903,958		-54,254		848,727		53.11		749,273

		2010 Felles inntekter/utgifter		695,400		17,000		4,090.59		-678,400		463,000		-232,400		262,214		-164.91		-421,214

		2020 Spesialundervisning		1,344,419		1,224,000		109.84		-120,419		1,224,000		-120,419		960,662		128.78		-214,662

		2040 Vokseopplæring i skolever		-159,633		0		0		159,633		0		159,633		-393,528		0		393,528

		2060 Grunnskole		21,083,470		32,041,000		65.8		10,957,530		20,598,430		-485,040		20,385,728		62.81		12,071,272

		2070 Skolefritidsordning		88,089		410,000		21.49		321,911		224,777		136,688		115,724		29.45		277,276

		2300 Grimsby barnehage		2,547,860		3,735,000		68.22		1,187,140		2,370,317		-177,543		2,267,743		60.86		1,458,257

		3000 Adm. helse og sosial		173,410		275,000		63.06		101,590		255,162		81,752		84,583		32.28		177,417

		3100 Helsestasjonstjenester		726,528		1,113,000		65.28		386,472		703,731		-22,797		713,805		67.21		348,195

		3110 Jordmortjeneste		11,305		29,000		38.98		17,695		18,288		6,983		18,081		72.32		6,919

		3200 Kommuneleger		1,309,875		1,989,000		65.86		679,125		1,256,935		-52,940		1,435,969		74.36		495,031

		3210 Miljørettet helsevern		111,880		112,000		99.89		120		43,834		-68,046		473,056		255.71		-288,056

		3220 Legevakt		796,874		1,097,000		72.64		300,126		567,500		-229,374		493,582		50.62		481,418

		3300 Tiltak psykiatri		929,218		2,538,000		36.61		1,608,782		1,293,003		363,785		1,446,199		62.42		870,801

		3400 Kommunefysioterapeut		370,511		624,000		59.38		253,489		290,588		-79,923		305,505		76.19		95,495

		3410 Fysioterapitjenester		451,972		707,000		63.93		255,028		471,333		19,361		471,733		82.91		97,267

		3510 Krisesenter		435,257		436,000		99.83		743		436,000		743		324,427		74.41		111,573

		3530 Omsorgslønn		0		0		0		0		0		0		6,846		0		-6,846

		3550 Støttekontakt		0		0		0		0		0		0		3,244		0		-3,244

		3600 Tiltak barne- og ungdomsv		3,253,436		4,506,000		72.2		1,252,564		2,469,784		-783,652		4,187,598		74.1		1,463,402

		3810 Sosialkontortjenesten		757,150		1,395,000		54.28		637,850		864,816		107,666		706,954		55.58		565,046

		3820 Økonomisk sosialhjelp		1,909,110		2,550,000		74.87		640,890		1,689,870		-219,240		1,854,868		73.31		675,132

		3830 Flyktningetiltak		678,236		1,130,000		60.02		451,764		811,667		133,431		680,717		59.98		454,283

		4300 Bo- og arbeidssenter		3,952,236		6,215,000		63.59		2,262,764		3,931,049		-21,187		4,307,427		66.27		2,192,573

		4500 Administrasjon og fellesu		0		0		0		0		0		0		2,293		0		-2,293

		4510 Drift omsorg sone 1		0		0		0		0		0		0		730		0		-730

		4600 Administrasjon og fellesu		0		0		0		0		0		0		190		0		-190

		4610 Drift omsorg sone 2		0		0		0		0		0		0		3,612		0		-3,612

		4700 Administrasjon pleie og o		1,533,931		2,484,000		61.75		950,069		1,619,865		85,934		1,405,100		57.82		1,024,900

		4710 Institusjon og hjemmetjen		20,630,952		32,313,000		63.85		11,682,048		20,822,832		191,880		21,211,690		71.25		8,560,310

		4720 Brukerstyrt personlig ass		2,549,751		2,549,000		100.03		-751		1,612,249		-937,502		507,374		73.75		180,626

		4730 Hjemmehjelp		698,121		1,028,000		67.91		329,879		636,407		-61,714		660,692		66.07		339,308

		4740 Dagavdeling		215,964		334,000		64.66		118,036		210,106		-5,858		212,384		63.4		122,616

		4750 Kjøkken		1,277,065		1,590,000		80.32		312,935		1,028,058		-249,007		1,227,292		74.34		423,708

		4760 Kantine		66,577		-131,000		-50.82		-197,577		-95,809		-162,386		70,041		-54.72		-198,041

		4770 Støttekontakt		279,660		456,000		61.33		176,340		289,582		9,922		357,349		77.01		106,651

		4771 Omsorgslønn		451,419		447,000		100.99		-4,419		282,907		-168,512		458,549		100.78		-3,549

		4772 Avlastning		338,325		638,000		53.03		299,675		421,350		83,025		548,147		85.51		92,853

		5100 Forvaltning/drift/vedlike		135		35,000		0.39		34,865		23,333		23,198		1,842		5.26		33,158

		5101 Vannforsyning		-336,944		-38,000		886.69		298,944		-238,496		98,448		-613,781		112.41		67,781

		5102 Avløp og rensing		-1,018,252		-1,320,000		77.14		-301,748		-1,216,297		-198,045		-748,375		66.76		-372,625

		5103 Renovasjon		-568,653		80,000		-710.82		648,653		-388,688		179,965		-826,319		175.07		354,319

		5104 Brannvesen		1,601,435		2,567,000		62.39		965,565		1,666,755		65,320		1,362,282		57.67		999,718

		5105 Feiervesen		314,925		184,000		171.15		-130,925		173,575		-141,350		271,748		236.3		-156,748

		5109 Renhold		3,145,361		4,867,000		64.63		1,721,639		3,090,461		-54,900		3,190,578		65.57		1,675,422

		5110 Drift og vedlikehold		2,643,441		3,741,000		70.66		1,097,559		2,686,978		43,537		4,301,402		148.94		-1,413,402

		5111 Felles maskinpark		83,607		113,000		73.99		29,393		81,000		-2,607		54,785		59.55		37,215

		5112 Markerhallen		128,326		309,000		41.53		180,674		265,833		137,507		131,978		37.49		220,022

		5113 Idrettsparken		110,835		162,000		68.42		51,165		113,334		2,499		85,088		79.52		21,912

		5114 Veier, gater m.v.		624,582		1,516,000		41.2		891,418		926,553		301,971		837,142		64.59		458,858

		5115 Ørjetun		-124,720		-457,000		27.29		-332,280		-277,250		-152,530		-40,105		8.37		-438,895

		5200 Teknisk administrasjon		454,649		422,000		107.74		-32,649		269,258		-185,391		908,686		53.39		793,314

		5201 Kart		-2,161		134,000		-1.61		136,161		89,334		91,495		52,080		34.72		97,920

		5203 Oppmåling og byggesak		370,406		217,000		170.69		-153,406		120,315		-250,091		613,217		208.58		-319,217

		5204 Spredt avløp		135,357		-73,000		-185.42		-208,357		-61,316		-196,673		334,924		2,791.03		-322,924

		5210 Landbruk, miljø og næring		885,104		1,166,000		75.91		280,896		719,623		-165,481		878,841		82.6		185,159

		5230 Fiske		0		10,000		0		10,000		6,667		6,667		0		0		10,000

		5231 Jakt og viltstell		31,975		39,000		81.99		7,025		37,545		5,570		26,958		336.97		-18,958

		5232 Friområder		194,018		245,000		79.19		50,982		162,288		-31,730		268,733		154.44		-94,733

		6300 Kulturadministrasjon		593,595		728,000		81.54		134,405		432,753		-160,842		503,945		60.5		329,055

		6301 Kulturvern og museer		313,625		454,000		69.08		140,375		294,969		-18,656		326,809		71.67		129,191

		6302 Musikk, teater og kunst		8,770		95,000		9.23		86,230		86,667		77,897		76,088		100.12		-88

		6303 Idrett og friluftsliv		159,002		159,000		100		-2		159,000		-2		154,000		100		0

		6304 Annet barne- og ungdomsar		105,000		116,000		90.52		11,000		108,000		3,000		108,000		93.1		8,000

		6305 Folkebad		72,621		104,000		69.83		31,379		53,667		-18,954		65,082		65.08		34,918

		6306 Lokalhistorie		-99,996		-100,000		100		-4		-100,000		-4		355,829		114.05		-43,829

		6320 Kino		13,743		33,000		41.65		19,257		21,223		7,480		23,696		81.71		5,304

		6321 Fritidsklubb		98,118		308,000		31.86		209,882		195,269		97,151		97,462		49.22		100,538

		6322 Sommerklubb		0		4,000		0		4,000		0		0		0		0		12,000

		6323 Kulturskole		281,166		466,000		60.34		184,834		265,778		-15,388		256,872		62.96		151,128

		6324 Ungdommens kulturhus		662,897		885,000		74.9		222,103		565,453		-97,444		471,725		67.97		222,275

		6326 Frivilligsentral		-1,336		104,000		-1.28		105,336		59,968		61,304		2,255		2.42		90,745

		6400 Bibliotek		758,560		1,102,000		68.83		343,440		728,294		-30,266		746,155		67.4		360,845

		7600 Næringsutvikling		332,105		143,000		232.24		-189,105		95,333		-236,772		212,698		87.53		30,302

		7610 Reiseliv		67,402		70,000		96.29		2,598		46,667		-20,735		65,844		94.06		4,156

		7630 Haldenkanalen		78,250		517,000		15.14		438,750		344,667		266,417		192,296		37.19		324,704

		7640 Innovasjon Grenseland		404,683		0		0		-404,683		433,333		28,650		568,788		0		-568,788

		7650 Opplev Grenseland		873,863		0		0		-873,863		0		-873,863		454,667		0		-454,667

		7660 Internasjonalt samarbeid		10,407		40,000		26.02		29,593		26,667		16,260		111,237		278.09		-71,237

		7670 Barnas Grenseland		43,961		0		0		-43,961		0		-43,961		406,759		10,168.98		-402,759

		7675 Bolyst		740,771		0		0		-740,771		-24,144		-764,915		17,160		0		-17,160

		7680 Utviklingsavtalen		-278,725		0		0		278,725		-1,800,000		-1,521,275		175,000		0		-175,000

		8450 Øvrige statstilskudd		0		-4,618,000		0		-4,618,000		-3,078,667		-3,078,667		0		0		-4,588,000

		8460 Pensjoner, premieavvik		0		445,000		0		445,000		281,641		281,641		0		0		500,000



		Utgifter		133,248,759		204,626,000		65.12		71,377,241		135,430,524		2,181,765		127,540,135		67.7		60,838,865

		Inntekter		-28,488,164		-52,191,000		54.58		-23,702,836		-34,688,311		-6,200,147		-24,013,051		51.55		-22,570,949

		T o t a l t		104,760,595		152,435,000		68.72		47,674,405		100,742,213		-4,018,382		103,527,084		73.01		38,267,916
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