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Rådmannens årsberetning 
 

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

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

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

1. Resultatmål for brukere/ tjenester: 
 

 Gode tjenester 
 God service 
 Brukermedvirkning 

 
2. Resultatmål for medarbeidere/organisasjon: 
 

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

 God økonomistyring 
 Effektiv ressursbruk i forhold til   

      Tjenesteproduksjon 
 

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

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

Tjeneste‐        Andel  Andel 

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

5 2 71 % 29 % 

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

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

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

   Lønn pr  Grunn‐  Endring

Kjønn  mnd.  lønn  gr.lønn 

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

    Kvinner  32.406  30.389  5,30 % 

    Menn  34.803  31.635  2,80 % 

       
   Ansatte  Årsverk  Endring

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2009  2010 

   Kvinner  Kvinner  Kvinner  Kvinner 

   måneds‐  grunn‐  måneds‐ grunn‐ 

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

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

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

 

1.3 Økonomisk utvikling 

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

 
 
utviklingen av kontantbeholdningen de siste 5 
år: 

 

( 1000 kroner) 

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

      2009  2010 

Stilling%  Kjønn  Antall  %  Antall % 
 

0 - 24,9% 
 

Alle 
 

26 
 

8,5 
 

41 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bankinnskudd 
 

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

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

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

(1000 kroner) 

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

 
 

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

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

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

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

 
 
 

 
 

 

 

 
 

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

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

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

 
 
     

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

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

 
Marker kommune hadde i 2010 sine innlån fra 
følgende lånegivere: 
  

 
 
 
 

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

Sum investeringsgjeld       kr 135.338.704,45 
 

Lånt til videre utlån: 
Husbanken kr     6.951.406,57 
 

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

(mill.kroner) 

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

 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

(1000 kroner) 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

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

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

63 %12 %

8 %

9 % 3 % 5 %

Lønn inkl sosiale utgifter

Kjøp av varer og tjenester som inngår
i kommunal tjenesteproduksjon

Kjøp av varer og tjenester som
erstatter kommunal
tjenesteproduksjon
Overføringer

Avskrivninger

Rente- og avdragsutgifter

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

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

 

 

 

 

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

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

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

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

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

 
  

 

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

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

(1000 kroner) 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

gjennomsnittet for kommune i Østfold og 
landet for øvrig: 

 
 

 
 

 Kostra-data 2010 (foreløpige) Marker 
2010  

Gj.snitt 
Østfold 

2010  

Gj.snitt 
landet  
2010  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

k) Konklusjon   
 

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

 
 
 
 
 

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

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

 

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

 

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

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

 
 
2.1 Kommuneplan 2005-2017 
 

Overordnede mål og visjoner kommuneplan 
 

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

 
Barnehagene 
 

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

 
Skolene 
 

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

 
Familie og helse 
 

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

 
Omsorg 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Næring 
 

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

 
Kultur og fritid 
 

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

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

Vedtatt av kommunestyret 14.06.05, sak 36/05 
 

 
Strategiske 
fokusområder 
 

 
Brukere /  
Tjenester 

 
Medarbeidere / 
Organisasjon 

 
Økonomi 

 
Resultatmål   
(Kritiske 
suksessfaktorer) 
 
 
 
 
 
 

 
B1: Gode tjenester 
 
B2: God service 
 
B3: Brukermedvirkning 

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

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

 
Målekriterier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

 
Målemetode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

 
MI 
 

 
Ønske 

 
Nedre  

 
MI 
 

 
Ønske 

 
Nedre  

 
MI 
 

 
Ønske 

 
Nedre  

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

 
Resultatmål 
 
 
    M4.1 4,5    

 



 

 

Årsrapport for Marker kommune 2010 Side 18 
 

2.3 Markers befolkning 
 
(Kilde SSB) 
 

År Folkemengde 
01.01 

Født Døde Innflyttet Utflyttet Netto 
endring 

Folkemengde 
31.12 

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

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

Folkemengde pr 31.12.
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Alderssammensetning pr 31.12.2010 
 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
Totalt Innflytting Utflytting TotaltKommune 

01.01.10 Fødte Døde I alt I alt
Netto 
innfl. 

Folke-  
tilvekst 31.12.10

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

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

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

 

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

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

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

 
 

Måloppnåelse 
Grenseregionen har gjennom utviklingsavtalen 
blitt enige om følgende fokusområder 

♦ næringsutvikling 
♦ internasjonalt samarbeid  
♦ levende bygder 
♦ infrastruktur 

 

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

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

Pengene forvaltes av en egens styringsgruppe 
bestående av 

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

 

*Eirik Milde                                                     
*Jan Bjerketvedt                                                   
*Elin Tangen Skeide 

Det er vedtatt følgende prosjekter innen 
avtalens satsingsområder. 

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

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

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

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

 
5. Øvrige 

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

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

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

           

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

mellom alle interessenter i utvikling av 
opplevelsesnæringene og stedsutvikling 
langs Haldenkanalen 

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

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

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

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

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

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

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

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

Nedenfor vises en oversikt over prosjekter 
finansiert over utviklingsavtalen: 

Tekst Påfyll Bevilget 
      

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

  9 360 000 9 255 000
 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Bildet:  Ørje sentrum  
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2.6 Folkevalgte organ og politisk organisering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultat fra siste kommunestyrevalg (2007)  

  Landet Fylket Marker 
  

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

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

 
Kommunestyret 

Administrasjonsutvalget 

Arbeidsmiljøutvalget 

Kontrollutvalget 

Klagenemnda 

Eldrerådet 

Ungdomsrådet 

Viltnemnda 

Dyrevernsnemnda 

 
Formannskapet 

Oppvekst- og 
omsorgsutvalget 

Plan- og 
miljøutvalget 

Barnevernsnemnda 
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Kommunestyrets sammensetning:  
 

Ordfører: Stein Erik Lauvås (AP) 

Varaordfører: Rita Berget Lindblad (AP) 

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

Høyre                                  2               
  
 
 
 
 
 

 
            Bildet: 
     Ordfører Stein Erik Lauvås 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandlede saker i 2010: 
 

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

 

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

Kommunalsjef: Vidar Østenby / Per Øivind Sundell 

Skole 
Leder: May-Kristin Hattestad  

Familie og helse 
Leder: Bjørg Olsson 

Grimsby barnehage 
Leder: Tove Skubberud Wang 

Stabs-/støttefunksjoner 

 Bibliotek 
Leder: Reni Brårud 

Omsorg  
Leder: Janne Johansen 

Kultur og fritid 
Leder: Else Marit Svendsen 

Utviklingshemmede 
Leder: Astri Lippestad 

Plan og miljø 
Leder: Vidar Østenby 

Forvaltning, drift vedlikehold 
Leder: Stein Erik Fredriksen 

NAV 
Leder: Marianne Hermanseter 

2.7 Administrativ organisering  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

 
 
 
Bildet: 

     Rådmann Eva Enkerud 
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2.8 Personalsituasjonen
 

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

Sykefravær 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Årsrapport for Marker kommune 2010 Side 31 
 

 
Virksomhet 

FELLESUTGIFTER, POLITISKE STYRINGSORGAN OG 
SENTRALADMINISTRASJON 

 
 
 
 

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

 

1010 
 

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

  
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Dette gjelder følgende ansvarsområder:  
 

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Tomtesalg og boligbygging 
 

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

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

Startlån (videreformidling av lånemidler fra 
Husbanken)  
 
 

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

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

 God økonomistyring 
 Lavere sykefravær 
 Levere gode tjenester både internt og 

eksternt 
 Videreutvikle interkommunalt 

samarbeid 
 

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

 

3.7 Resultat etter balansert målstyring  
 

Fokusområde: Brukere / Tjenester 
 

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

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

 

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

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

GRUNNSKOLE 
 
 
 
 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

 
Dette skal elevene oppleve gjennom 

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

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

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

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

 

 

 

 

 
 
 

4.7 Resultat etter balansert målstyring  
 

Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 

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

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

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

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

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

administrasjonen.  
b. Vi har store utfordringer med på 

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

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

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

 

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

 

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

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

 
 
 

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

GRIMSBY BARNEHAGE 
 
 
 
 

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

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

 

 

 

 

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

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

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

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

Grimsby barnehage:  
 skal være en barnehage der barn og 

foreldrene opplever medvirkning  
 vil være med å gi barna sosial 

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

 som har reflekterte, friske og tilfredse 
medarbeidere  

 som har god økonomistyring  
 

5.7 Resultat etter balansert målstyring  
 

Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 

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



 

 

Årsrapport for Marker kommune 2010 Side 41 
 

 

legger planer ser vi også på barnas interesser.  
Sosialisering er primært i en barnehage. Vi 
ønsker at barna skal bli gode lekere, få venner 
og lære hva som er viktig i et vennskap. Gode 
venner kan man tøyse og tulle, og gode venner 
tåler man kritikk og tilbakemeldinger fra.  
 
Målet er å få alle medarbeidere til å reflektere 
over sin egen stilling i barnehagen. Vi tenker at 
gjennom refleksjon er man sterkere rustet til å 
utvikle seg.  
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 

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

Fokusområde: Økonomi: 
 

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

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

FAMILIE OG HELSE 
 
 
 
 

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

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

 
Frivilligsentralen er flyttet over til virksomhet 
kultur. 
 

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

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

 

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

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

6.6 Mål for virksomheten 
I gjeldende kommuneplanen er målene for 
virksomheten formulert slik: 
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Virksomhet familie og helse består av flere 
avdelinger som har hver sine målsettinger. Et 
sammenfattet og overordnet mål for 
virksomheten er: 
 

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

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

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

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

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

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

relevant for den daglige jobben og utviklingen 
av virksomhetens fagkompetanse. 
 

6.7 Resultat etter balansert målstyring  
 

Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 

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

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

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

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

NAV 
 
 
 
 

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

3810 Sosialkontortjenesten 
3820 Økonomisk sosialhjelp 
3830 Flyktningetiltak 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

7.7 Resultat etter balansert målstyring  
 

Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 

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

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

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

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

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

UTVIKLINGSHEMMEDE 
 
 
 
 

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

4300 Lilleveien Bofelleskap 
4300 Tunet Aktivitetssenter 

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

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

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

 

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

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

 
Se kommentarer i fokus område økonomi. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

8.7 Resultat etter balansert målstyring  
 

Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 

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

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

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

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

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

OMSORG 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

9.7 Resultat etter balansert målstyring  
 

Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 

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

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

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

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

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

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

PLAN OG MILJØ 
 
 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 
 
 

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

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

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

  Årsverk 
 Ansvar 2008 2009 2010 

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

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

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

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

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

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

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

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

9.5 Aktiviteter 
Teknisk administrasjon, kart, oppmåling og 
byggesak: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

med naturgrunnlaget og kulturlandskapet i 
kommunen, og en arealdisponering som 

sikrer produksjonsgrunnlaget og andre 
ressurser for fremtidige generasjoner. 

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

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

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

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

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

Effektiv ressursbruk / God økonomistyring: 
 

Utarbeide realistiske budsjetter og gode 
samarbeidsavtaler ved interkommunalt 
samarbeid. 
 
 

Gode tjenester / Brukermedvirkning: 
 

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

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

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

 

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

9.7 Resultat etter balansert målstyring  
 

Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 

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

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

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

Årets resultat er tilfredsstillende. 
 

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

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
 
 

 

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

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

 
 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

10.7 Resultat etter balansert målstyring  
 

Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 

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

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

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

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

 
Fokusområde: Økonomi: 
 

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

 
 
 
 

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

KULTUR OG FRITID 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

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

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

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

 

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

11.5 Aktiviteter 
 

Kulturvern og museer 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kulturmidler 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

spesielt fritidsaktivitetene for barn og 
unge 

• Tilrettelegge for bosetting av 
kunstnere 

 

11.7 Resultat etter balansert målstyring  
 

Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 

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

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

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

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

Marker bibliotek 
 
 
 
 

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

6400 Bibliotek 
 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

12.5 Aktiviteter 
Utstillinger; 

1. Tre forskjellige utstillinger fra 
barnehager i Marker. 

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

forbindelse med samisk nasjonaldag. 
7. Adventskalender for ungdom.  

 
Arrangementer: 
 

• Vi arrangerte forfatterkveld med Tordis 
Ørjasæter. 

 

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

 

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

 

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

 

• Boksalg 
 

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

 

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

 

• Vi hatt en praktikant noen uker i høst.   
 

 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommenteres ikke videre da avviket er 
minimalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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