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Årsregnskap med årsrapport 2012  
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
27/13 Formannskapet 06.06.2013 
/ Kommunestyret  
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar det framlagte regnskapet for 2012. 
 

2. Kommunestyret vedtar rådmannens årsrapport for 2012, og tar virksomhetenes 
årsrapport til orientering. 

 

3. Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) fra investeringsregnskapet,                  kr 
658.351,98 tillegges tomtefondet. 

 
Bakgrunn: 
Kommunal- og regionaldepartementet har i forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10, 
fastsatt at regnskapet skal være avlagt/avsluttet innen 15. februar (i året etter regnskapsåret) og 
godkjent av kommunestyret innen 30. juni (i året etter regnskapsåret). 
 
Kontrollutvalget har behandlet regnskapet i sitt møte 30.04 – deres uttalelse ligger vedlagt. 
 
Årsregnskapet omfatter driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske 
oversikter og noter, som er innarbeidet i regnskapsdokumentet. I likhet med budsjett, er 
regnskapet avlagt på rammenivå. 
 
Driftsregnskapet er avlagt med et resultat lik 0. 
 
Finansieringsbehovet i investeringsregnskapet er kr 22.924.585,75, hvor kr 18.376.362,25 er 
investeringer i anleggsmidler, utlån kr 3.261,848,- og avdrag kr 1.286,375,50.  
 
Investeringsregnskapet er avsluttet med et overskudd på kr 658.351,98. Overskuddet anbefales 
avsatt til tomtefond. 
 
Konklusjon: 
Rådmann vil anbefale at kommunestyret vedtar det fremlagte regnskap for 2012. Rådmann vil 
videre anbefale at kommunestyret vedtar  rådmannens årsberetning og tar virksomhetens 
årsrapport til orientering. 
 
Vedlegg:  

• Årsregnskap 2012 
• Årsrapport 2012 
• Revisjonsberetning for 2012 
• Uttalelse fra kontrollutvalget fra møte 30.04.13. 
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Budsjett 2014 - Konsekvensjustering av netto driftsrammer  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
28/13 Formannskapet 06.06.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Konsekvensjusterte netto driftsrammer for budsjettåret 2014 settes foreløpig til         
(kr x 1000): 

 

Virksomhet 
Netto 

ramme 
Pol.styring/Fellesutg/Sentraladministrasjon 35 979 
Næringsutvikling 1 128 
Marker skole 39 328 
Grimsby barnehage 4 830 
Familie og helse 14 835 
NAV 4 119 
Utviklingshemmede 7 504 
Omsorg     44 801 
Forvaltning, drift og vedlikehold 13 610 
Plan og miljø 2 673 
Kultur og fritid 3 763 
Bibliotek 1 138 

Sum konsekvensjusterte netto driftsrammer 173 708 
 

 
2. Etter at Statsbudsjettet for 2014 er lagt frem vurderer formannskapet rammene på nytt. 
 
3. Endelig rammetildeling foretas av kommunestyret i forbindelse med behandling av 

budsjett 2014. 
  

4. Eventuelle merinntekter etter Stortingets behandling av statsbudsjett søkes primært 
avsatt til disposisjonsfondet. 

  
5. Årsbudsjett 2014 danner første året i økonomiplanperioden 2014-2017. 

 
 
Bakgrunn: 
 

I samsvar med tidligere praksis, plan for budsjettbehandlingen og vedtatt årshjul legger 
rådmannen med dette frem forslag til konsekvensjusterte driftsrammer for neste budsjettår.  
  
Forslaget til konsekvensjusterte netto driftsrammer for 2014 bygger på opprinnelig vedtatt 
driftsbudsjett for 2013 samt økonomiplan for perioden 2013- 2016. Dette er korrigert for 
engangsutgifter/engangsinntekter og nye kjente utgifter/inntekter som MÅ legges inn fra 2014 
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– dvs. i denne omgang IKKE ønsker om nye tiltak. I det videre arbeidet med detalj-
budsjetteringen for 2014 forutsettes at virksomhetene holder sine budsjettforslag innenfor den 
rammen som vedtas gjennom denne saken. Eventuelle forslag til avvik skal legges frem som 
ønsker om tillegg og/el. reduksjon til rammen. Disse ønskene legges frem for politisk 
behandling seinere i budsjettprosessen. 
  
Merk at utover korrigering for lønnsveksten legger ikke rådmannen opp til noen kompensa-
sjon for forventet prisvekst fra 2013 til 2014. Dette på samme måte som de seinere årene. 
  
På dette tidspunktet i budsjettprosessen er det flere viktige tallstørrelser som er ukjent. På 
utgiftssiden gjelder dette spesielt lønnsoppgjøret og utviklingen av arbeidsgivers andel av 
pensjonspremien. Andre forhold det knyttes usikkerhet til er videre utvikling og finansiering 
av samhandlingsreformen samt finansieringsplikten overfor de ikke-kommunale barne-
hagene. Usikkerheten på inntektssiden knyttes i første rekke til at det ennå ikke er fattet noe 
vedtak av Stortinget om veksten i kommunesektorens frie inntekter for 2014. Rådmannen har 
valgt å legge til grunn siste godkjente prognosemodell utarbeidet av Kommunenes Sentral-
forbund for beregning av rammetilskudd, løpende inntektsutjevning og skatt. Modellen bygger 
på signalene gitt Øk.prp. 2014 og stabilt innbyggetall i 2014 tilsvarende det som var registrert 
pr 1.januar 2013 (dvs. 3.587).  
  
Merk at tidligere vedtatt avsetning til disposisjonsfond på ca 2,0 mill. kroner for 2013 er 
trukket ut i grunnlaget. Dette i tråd med tidligere praksis. Det må fattes nytt vedtak om hvor 
mye av eventuelle ”ledige” driftsmidler etter gjennomført konsekvensjustering som eventuelt 
skal settes av til disposisjonsfond og hvor mye som eventuelt skal brukes til nye tiltak (ønsker 
fra virksomhetene) i 2014. 
 
Rådmannen har vurdert alle justeringsforslag inngående. For detaljer til foreslåtte konse-
kvensjusteringer vises til vedlagte tabeller med forklaringer. Tabellene viser kolonner for 
virksomhetens forslag og rådmannens forslag. Rådmannens kommentarer/disponering 
fremkommer straks under virksomhetenes oppstilling. De to siste sidene i oppsettet viser 
sum/resultat av foreslåtte justeringer. Oppsummert viser forslaget følgende konsekvens-
justerte netto driftsrammer for 2014 (kr. x 1.000): 
 

Virksomhet 
Netto 

ramme 
Pol.styring/Fellesutg/Sentraladministrasjon 35 979 
Næringsutvikling 1 128 
Marker skole 39 328 
Grimsby barnehage 4 830 
Familie og helse 14 835 
NAV 4 119 
Utviklingshemmede 7 504 
Omsorg     44 801 
Forvaltning, drift og vedlikehold 13 610 
Plan og miljø 2 673 
Kultur og fritid 3 763 
Bibliotek 1 138 

Sum konsekvensjusterte netto driftsrammer 173 708 
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Merk at under ”virksomhet” Politisk styring, Fellesutgifter, Sentraladministrasjonen inngår 
bl.a. overføring til ikke-kommunale barnehager (ca 8,3 mill. kroner), overføring til Kirkelig 
Fellesråd (ca 3,2 mill. kroner) og sentral pott til lønnsoppgjøret (5,0 mill. kroner). Merk også 
at de netto driftsrammer som her fremkommer ikke vil samsvare med obligatorisk 
budsjettskjemaer 1A og 1B som blir en del av det endelige budsjettvedtaket til kommune-
styret – jfr. egne føringer på hvilke arter virksomhetene selv kan disponere og hvilke 
kommunestyret selv skal disponere. 
 
 

Foreløpig beregning av midler til avsetning og/el. nye tiltak i 2014 blir etter dette (kr x 1000): 
  

Konsekvensjusterte driftsutgifter for virksomhetene 1 847 
Lønnsoppgjøret overført fra 2013 3 362 
Konsekvens finansutgifter/finansinntekter -1 984 
Konsekvensjusterte frie inntekter 2014 -8 201 

Sum disponibelt til avsetning og nye tiltak 2014 -4 976 
 
 

Det vil bli gitt utdypende forklaring til rammefordelingen i formannskapets møte. Etter 
foreslått konsekvensjustering er det etter dette disponibelt i underkant av 5,0 mill. kroner til 
nye tiltak og avsetninger i 2014 – hvilket er noe mindre enn ønsket, men likevel bedre enn på 
samme tidspunkt i fjor (ca. 1,7 mill. kroner høyere). Merk likevel at dette kun kan oppfattes 
som en foreløpig prognose – det er først når Statsbudsjettet foreligger at vi får ”sikre” tall på 
de frie inntektene. 
  
Rådmannen har som målsetting å få avsatt midler til disposisjonsfondet ved hver budsjett-
behandling samtidig som det er ønskelig å helt eller delvis å imøtekomme flere av virksom-
hetenes ønsker. For å få til dette kan det vurderes tiltak for å frigjøre midler eller håpe på 
større overføringer fra Staten. Rådmannen vil i første omgang ikke gå inn for nedjustering av 
virksomhetenes rammer for å øke handlefriheten, men vil først se an resultatet fra årets 
Statsbudsjett. Etter at Statsbudsjettet er lagt frem 14.oktober vil rådmannen informere 
formannskapet om eventuelle endrede forutsetninger som kan gjøre det nødvendig å re-
vurdere rammene. Likeså kan det seinere bli aktuelt å foreslå omfordeling av basisrammen 
mellom virksomhetene. 
 
 
Vedlegg: 
  
• Rådmannens forslag til konsekvensjusterte driftsrammer for 2014. 
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Tertialrapport 1.tertial 2013  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
29/13 Formannskapet 06.06.2013 
/ Kommunestyret  
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Følgende tiltak iverksettes for å redusere varslet merforbruk innen virksomhet Familie 
& Helse: 

 

a. Redusere bruk av sakkyndige i barnevernstjenesten. 
b. Holde stillinger i barnevernstjenesten vakante ved sykdom/permisjon. 
c. Akseptere noe lengre ventetid på undersøkelsessaker i barnevernstjenesten som 

følge av reduksjon av sakkyndig bruk. Forsinkelse i bruk av tiltak.  
d. Prioritere tunge saker. 
e. Øke beregnet inntekt fra Bufetat. 
f. Forventet mindreforbruk av Bufetat.  

 
2. Følgende tiltak iverksettes for å redusere varslet merforbruk innen virksomhet 

Omsorg: 
 

a. Legge ned dagavdelingen. 
b. Hjemmetjenesten, gå igjennom og vurdere alle vedtak på nytt, innsparing gjennom 

en vakt fem dager i uka og ressurser til utstyr.  
c. Redusere med en nattevaktstilling.  
d. Vikarbudsjettet, unngå å leie inn ved fravær, en dagvakt på de hverdagene det ikke 

er legevisitt. Unngå å leie inn en kveldsvakt alle dager i uka ved fravær. 
e. Ubesatte stillinger holdes i vakanse i den grad en vurderer det som forsvarlig. 

 
3. For øvrig tas tertialrapporten for 1.tertial 2013 til orientering 

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



  Sak 29/13 
 

 Side 9 av 14   
 

Vurdering: 
 

Virksomhetene totalt sett disponerer et samlet brutto driftsbudsjett på 217,5 mill. kroner - 
herav utgifter til lønn utgjør 145,9 mill. kroner eller ca. 67,1 %. Inntekter er stipulert til 49,3 
mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør ca 168,2 mill. kroner – jfr. budsjettskjema 1B. 
  
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3%. I 
en normalsituasjon vil belastningen likevel være noe høyere enn dette da lønnsutbetaling i 
periode 6 (juni) er negativt. Regnskapet viser en netto utgift på 64,7 mill. kroner. Dette 
tilsvarer vel 38,4 % av budsjettet for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2012 var til 
sammenligning 38,0 %.  
 
Skatt og rammeoverføringer:
Skatteinngangen for perioden januar – april 2013 viser samlet 19,9 mill. kroner - dvs. ca 
33,2 % av budsjettert inngang for hele året. Til sammenligning var denne 29,5 % på samme 
tidspunkt i fjor. Det totale skatteanslaget for hele året er satt til 60,9 mill. kroner. Inngangen er 
ca 2,7 mill. kroner høyere enn forutsatt i periodisert budsjett. Dette er gledelig tall, men det er 
altfor tidlig å fastslå om vi kan regne med tilsvarende merinngang ved årets slutt. Sammen-
lignet med andre kommuner viser oversikter fra KS at inngangen til Marker kommune fortsatt 
er lav - ligger på ca 72,1 % - hvilket stadig er klart lavest i Østfold. Til sammen-ligning viste 
samme oversikt 70,0 % etter 1.tertial fjor. Rådmannen vil se an inngangen for mai, som er en 
”stor” skattemåned, før det eventuelt foreslås noen justering av skatteanslaget. 

  

 
Rammeoverføringer inkludert inntektsutjevning viser for perioden samlet inngang på 38,9 
mill. kroner – dvs. ca 34,8 % av budsjettert inngang for hele året. Til sammenligning var 
denne 36,2 % på samme tidspunkt i fjor 
 
Konklusjon: 
 

De fleste av virksomhetene melder om at de er i rute økonomisk så langt i år, men noen 
melder også om avvik som fordrer mottiltak -  i første rekke gjelder dette Familie & Helse 
samt Omsorg. Dette vil primært søkes løst ved interne omprioriteringer innen den enkelte 
virksomhet. Noen virksomheter melder om periodiseringsavvik, hvilket forutsettes å ikke få 
tilsvarende konsekvenser i neste tertial.  
 
Kommunestyret har gjennom å vedta budsjett for 2013 også fordelt tilgjengelige rammer 
mellom virksomhetene, jfr. budsjettskjema 1A og 1B. Budsjettjusteringer innen egne tildelte 
rammer foretas av virksomhetene selv innenfor gjeldende delegeringsreglement. Alle 
justeringer mellom virksomhetene derimot må eventuelt behandles av kommunestyret. 
Resultatene etter 1.tertial oppsummeres slik: 
 
 

Politisk styring, fellesutgifter, sentraladministrasjon
Når det korrigeres for periodiseringsavvik, er virksomheten i rute økonomisk etter 1. tertial. 
Størst usikkerhet knyttes til endelig størrelse på tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene i 
2013. Utvikling av barnetall og sammensetting av barnegruppene resten av året har stor 
betydning for sluttresultatet (jfr. tilskudd). Dette er størrelser som pr 1.tertial er ukjente. 

:  

 
 

Virksomheten er i rute økonomisk etter 1. tertial. 
Grunnskole: 
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Virksomheten holder seg innen sine tildelte rammer. Registrert merforbruk knyttes til VOX-
/AOF-kurs som vil bli finansiert gjennom eksternt tilskudd. Dette blir budsjettjustert i 2. 
tertial.   

Grimsby barnehage: 

 

Her meldes det om merforbruk sett opp mot både periodisert budsjett og samme periode i fjor. 
Avviket i forhold til periodisert budsjett er hele 1,2 mill. kroner. Virksomhetsleder varsler at 
det ligger an til et merforbruk i forhold til budsjettet tilsvarende hva som ble resultatet i fjor – 
resultatet i 2012 viste et netto merforbruk på 1,4 mill. kroner.  

Familie og Helse: 

 
Virksomheten har hatt gjennomgående dels store budsjettoverskridelser de siste årene. I all 
hovedsak tilskrives dette merutgifter innen området barnevern. Barnevernsbudsjettet er 
styrket i 2013 gjennom kommunestyrets budsjettvedtak, men ikke nok til å dekke opp 
nåværende drift. Barnevernet aleine har et periodeavvik på 1,4 mill. kroner etter 1. tertial. 
Med uendret drift resten av året stipuleres sluttresultatet til å bli over 3 mill. kroner i 
merforbruk bare for barnevern. For en stor del knyttes merutgifter til kjøp av tjenester, 
konsulenter, sakkyndige m.v. I forhold til andre kommuner som kan sammenlignes med 
Marker kommune (les KOSTRA) bruker vår kommune dels betydelig mye mer på barnevern – 
flere tiltak og hvert tiltak er mer kostbart enn det er i de fleste andre kommuner vi normalt 
sammenlignes med.  
 
Rådmannen har drøftet situasjonen med virksomhetsleder og barnevernleder. En har kommet 
frem til følgende strakstiltak for å bedre situasjonen og forhindre ytterligere negativ 
økonomisk utvikling. Dette er tiltak rådmannen finner nødvendige, reelle og forsvarlige: 
 

1. Redusere bruk av sakkyndige i barnevernstjenesten til det minimale. Redusere 
merkostnader med ca. kr. 300.000. 

 

2. Holde stillinger i barnevernstjenesten vakante ved sykdom/permisjon, ca. kr. 
50.000. 

 

3. Lengre ventetid på undersøkelsessaker i barnevernstjenesten som følge av 
reduksjon av sakkyndig bruk. Forsinkelse i bruk av tiltak. Redusere merforbruket 
med ca. kr. 50.000. 

 

4. Prioritere tunge saker. 
 

5. Øke beregnet inntekt fra Bufetat, ca. kr. 200.000. 
 

6. Forventet mindreforbruk av Bufetat. Redusere merforbruket med ca. kr. 400.000. 
 

Forbruk noe over periodisert budsjett. Det varsel om mulig merutgifter til økonomisk 
sosialhjelp. 

NAV: 

 

Virksomheten er i rute økonomisk etter 1. tertial. 
Utviklingshemmede: 

 

Virksomheten kommer nå ut med et negativt avvik i forhold til periodisert budsjett på ca 2,1 
mill. kroner. Deler av dette knyttes til avvikende periodisering som en kan anta vil rette seg 

Omsorg: 
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innen neste tertial. Inngåtte avtaler om salg av plasser vil forutsatt uendret drift for øvrig, gi 
virksomheten ikke-budsjetterte inntekter. I sum er dette likevel langt fra tilstrekkelig for å 
dekke opp antatt netto overskridelse ved årets slutt. Prognosemodellen etter 1.tertial viser at 
årsresultatet vil bli over 2,4 mill. kroner i netto merforbruk ved uendret drift ut året. Det er 
særlig utgifter til institusjonen som drar opp, mens det brukes noe mindre på hjemme-
tjenestene. Dette antatte resultatet samsvarer med sluttresultatet for fjorårets regnskap som 
også ble ca - 2,4 mill. kroner. 
 
I forhold til andre kommuner som kan sammenlignes med Marker kommune (les KOSTRA) 
bruker vår kommune mindre på omsorgstjenestene. Særlig brukes det mindre på 
hjemmetjenesten enn i de fleste andre kommuner vi sammenlignes med. Det bør derfor på sikt 
vurderes om basisrammene er ”riktig” fordelt – jfr. også kommentarene under resultatet for 
barnevern over. 
 
Rådmannen har drøftet situasjonen med virksomhetsleder og har kommet frem til følgende 
strakstiltak for å bedre situasjonen og forhindre ytterligere negativ økonomisk utvikling. Dette 
er tiltak rådmannen finner nødvendige, reelle og forsvarlige: 
 

1. Legge ned dagavdelingen, innsparing ca kr 355.000. 
 

2. Hjemmetjenesten: Gå igjennom og vurdere alle vedtak på nytt, innsparinger en vakt 
fem dager i uka, ca kr 500.000/år og ressurser til utstyr på ca kr 150.000. 

 

3. Redusere med en nattevaktstilling. Innsparing i personell ressurs ca. 1.2 mill. kr. 
 

4. Vikarbudsjettet: unngå å leie inn ved fravær, en dagvakt på de hverdagene vi ikke har 
legevisitt. Dette utgjør tre vakter i uka. Unngå å leie inn en kveldsvakt alle dager i uka 
ved fravær. En vakt koster ca kr 1500. Ut året vil dette utgjøre ca kr 336.000. 

 

5. Ubesatte stillinger holdes i vakanse i den grad en vurderer det som forsvarlig. 
 
 

Virksomheten er i rute økonomisk etter 1. tertial. Avvik skyldes periodeavvik som en kan anta 
vil rette seg til neste tertial. 

Forvaltning, Drift & Vedlikehold: 

 

Virksomheten er i rute økonomisk etter 1. tertial. Avvik skyldes periodeavvik som en kan anta 
vil rette seg til neste tertial. 

Plan & Miljø: 

 

Virksomheten er i rute økonomisk etter 1. tertial 
Kultur & Fritid: 

 

Virksomheten er i rute økonomisk etter 1. tertial 
Bibliotek: 

 
Vedlegg: 
 

 Tertialrapport for perioden januar – april 2013, kommentardelen 
 Tertialrapport for perioden januar – april 2013, regnskapsrapporter 
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Fritak fra verv som folkevalgt  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
30/13 Formannskapet 06.06.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Turid Dypedal (AP)  innvilges fritak fra sitt verv som representant i kommunestyret for 
resten av valgperioden. Vararepresentant Eva Martinsen (AP) rykker inn som fast 
medlem etter Turid Dypedal.  

 
2. Følgende suppleringsvalg forestas: 
      Valgkomiteen oppnevner nytt varamedlem inn i den nummerorden de er valgt. 

 
 
Sammendrag: 
En viser til E-post fra Turid Dypedal  sendt den 14. mai 2013. 
 
Turid Dypedal søker om fritak fra sitt verv som fast representant i kommunestyret på grunn av  
kronisk sykdom. 
 
I følge kommuneloven gis rett til fritak/permisjon fra verv som folkevalg. 
 

§ 15. Uttreden. Suspensjon. 
2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte 
sine plikter i vervet. 

§ 16. Opprykk og nyvalg. 
2. Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, 
trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt 
hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer 
varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler  at representanten Turid Dypedal  fritas fra vervet som 
kommunestyrerepresentant for d.d. og resten av kommunestyreperioden. 
Samtidig ber en valgkomiteen om å oppnevne  nytt varamedlem i den nummerorden de er 
valgt.  
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Budsjettjustering etter årets lønnsoppgjør  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
31/13 Formannskapet 06.06.2013 
/ Kommunestyret  
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Driftsbudsjettet 2013 justeres for lønnsoppgjøret slik: 
 

Virksomhet 
Andel         

kr  x 1.000 
Pol. styring/Fellesutgifter/Sentraladministrasjon 333 
Næringsutvikling 16 
Grunnskolen 837 
Grimsby barnehage 134 
Familie & Helse 283 
NAV kommune 54 
Utviklingshemmede 174 
Omsorg 1 037 
FDV 306 
Plan & Miljø 108 
Kultur & Fritid 63 
Bibliotek 18 
Sum  3 362 

 
2. Utgiften dekkes over reservert bevilgning for lønnsoppgjøret art 1490, ansvar 1400 og 

funksjon 180. 
 
3. Obligatoriske budsjettskjemaer justeres tilsvarende vedtaket. 

 
 
Bakgrunn: 
 

Tarifforhandlingene om regulering 2.avtaleår (mellomoppgjøret), ble sluttført 30.april 2013. 
Siste tilbud fra KS ble da anbefalt av alle parter. Rammen for oppgjøret, HTA (Hoved-
tariffavtalen) kapittel 4, er beregnet som følger: 
 

 
Anslag lønnsglidning 2013   0,20% 
Laveste grunnlønn etter 20 års ans. 0,09% 
Generelt tillegg/ny minstelønn 0,55% 
Overheng fra 2013  2,70% 
Total ramme  3,54% 
  
I vedtatt driftsbudsjett for 2013 er det som tidligere år satt av et beløp for å dekke inn årets 
lønnsoppgjør. I budsjettet er det satt av samlet kr 4.700.000 -  jfr. ansvar 1400 funksjon 180. 



  Sak 33/13 
 

 Side 14 av 14   
 

Det faktiske lønnsoppgjøret viser nå samlet justert reell årslønnsvirkning for 2013 tilsvarende 
kr 3.362.000 med virkning fra 1.mai. 
 
Dette fordeles slik på virksomhetene når fordelingen foretas med utgangspunkt i vekting av 
lønnsmassen: 
 

Virksomhet 
Andel i %        

budsj. 2013 
Andel         

kr x 1.000 
Pol. styring/Fellesutgifter/Sentraladministrasjon 9,9 % 333 
Næringsutvikling 0,5 % 16 
Grunnskolen 24,9 % 837 
Grimsby barnehage 4,0 % 134 
Familie & Helse 8,4 % 283 
NAV kommune 1,6 % 54 
Utviklingshemmede 5,2 % 174 
Omsorg 30,8 % 1 037 
FDV 9,1 % 306 
Plan & Miljø 3,2 % 108 
Kultur & Fritid 1,9 % 63 
Bibliotek 0,5 % 18 
Sum  100,0 % 3 362 

 
 
 
Vurdering: 
 

Bevilgning til å møte lønnsoppgjøret er gitt gjennom vedtatt budsjett, men da fordelingen ut 
på virksomhetene påvirker vedtatt netto driftsrammer og dermed endrer vedtatt obligatoriske 
budsjettskjema (jfr. skjema 1B), legges saken frem for kommunestyret. Virksomhetene vil 
etter vedtaket fordele sin andel av oppgjøret på korrekt art og funksjon innen sine definerte 
ansvarsområder. 
 
 
Vedlegg: 
 

KS sin beregning, økonomiske virkninger av det sentrale lønnsoppgjøret  
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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 årsregn-
skapet.  
 


1.1 Generelle kommentarer fra 
rådmannen 
Årsrapporten vitner om vedvarende stor og 
hektisk aktivitet i en mangfoldig organisasjon. 
Den gjennomgående hovedutfordringen har 
også i 2012 vært å utnytte begrensede ressurser 
på en optimal måte til beste for innbyggerne.  
 
Driftsregnskapet for Marker kommune 2012 er 
avsluttet med et regnskapsmessig nullresultat. 
Selv om bunnlinjen ikke er positiv, må det 
likevel understrekes at Marker som en av få 
kommuner budsjetterer med regnskapsmessig 
”overskudd” på driften. I opprinnelig drifts-
budsjett for 2012 ble det beregnet et overskudd 
på 2,2 mil. kroner som ble forutsatt avsatt til 
disposisjonsfondet. Gjennom året er det i 
tillegg forutsatt avsatt ytterligere 1,8 mill. 
kroner gjennom budsjettjusteringer. Beregnet 
”overskudd” som er forutsatt avsatt til disposi-
sjonsfondet i budsjettet summeres da til 4,0 
mill. kroner. Regnskapet viser avsetning på 2,3 
mill. kroner. Det vil si at ”overskuddet” ble 1,7 
mill. kroner lavere enn budsjettert. 
  
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 
er beregnet til ca -0,56% i 2012. Dette er 
0,42% lavere enn for 2011. Rådmannen hadde 
helst sett at dette var vesentlig høyere. Det er i 
første rekke to virksomheter som bidrar 
negativt til dette resultatet, Familie & helse 
samt Omsorg.  
 
Familie & helse kommer ut med et samlet 
netto merforbruk på 10,3%. Dette skyldes i all 
hovedsak budsjettoverskridelser innen barne-
vern. Barnevern aleine gikk med merforbruk 
på over 1,2 mill. kroner netto og 1,6 mill. 
kroner brutto. Dette til tross for tilførsel av i alt 
1,6 mil. kroner som tilleggsbevilgninger fra 
kommunestyret (k.sak 74/12 og 29/12 jfr. 


tertialrapportering). Barnevern overskred sitt 
justerte budsjett med nær 26%. Regnskapet for 
barnevern 2012 sammenlignet med 2011 er økt 
med nesten 30%. Det er registrert vesentlige 
merforbruk innen både lønn, konsulenttjenester 
og kjøp av øvrige eksterne tjenester innen 
barnevern i 2012. 
 
Regnskapet for Omsorg viser ca 5,7% mer-
forbruk. Dette skyldes flere forhold derav mest 
vesentlig er vikarutgiftene som også i 2012 ble 
betydelig høyere enn budsjettert. Noe av dette 
ble kompensert gjennom økt refusjon av syke-
penger, men regnskapet viser likevel et netto 
merforbruk for vikarer på ca 1,8 mill. kroner. 
Vi registrerer også merutgifter til brukerstyrt 
personlig assistent der brutto utgiftene er blitt 
over 0,9 mill høyere enn budsjettert. Over-
føringen fra staten til særskilt ”ressurskrevende 
brukere” er ikke tilstrekkelig, hvilket derfor 
medfører en netto merkostnad på nær 1,1 mill. 
kroner. Videre viser overføring til helsefore-
taket i forbindelse med samhandlingsreformen 
ca 0,4 mill. kroner mer enn forespeilet.  
 
Kommunestyret er holdt orientert om den 
økonomiske situasjonen innen barnevern og 
omsorg gjennom avlagte tertialrapporter. 
Kommunestyret har som følge av dette 
tilleggsbevilget i alt 1,6 mill. kroner til barne-
vern i løpet av året, men dette har altså likevel 
ikke vært tilstrekkelig. Rådmannen er følgelig 
bekymret for den videre utvikling av kost-
nadene innen barnevern og mener det må 
vurderes flere mottiltak. Fra 2013 er det 
igangsatt direkte månedlig rapportering fra 
barnevernsleder til rådmannen. Videre ønsker 
rådmannen å benytte deler av nylig ansatt 
økonomi-/boligkonsulent innen omsorg til 
økonomioppgaver innen barnevern. 
 
Omsorg er den klart største virksomheten i 
Marker kommune målt i antall ansatte og 
budsjettrammer. Det er derfor helt avgjørende 
for både arbeidsmiljø og kommunens total-
økonomi at denne virksomheten drives på mest 
mulig effektiv måte til enhver tid. Noe som 
fordrer fornøyde medarbeidere med lavt syke-
fravær som yter gode og effektive tjenester for 
våre innbyggere innenfor de økonomiske 
rammene som kommunestyret stiller til dis-
posisjon. De siste årene har virksomheten 
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levert negative regnskapsmessige drifts-
resultater, så også i 2012. Med bakgrunn i 
regnskapsresultatet kombinert med stadig høyt 
sykefravær, ønsker rådmannen en grundig 
gjennomgang av denne tjenesten. For kart-
legging og analyse av potensielle effektivi-
serings- og omstillingstiltak har kommunestyr-
et i k.sak 22/13 vedtatt at det engasjeres 
ekstern bistand etter anbefaling av rådmannen. 
 
For de øvrige virksomhetene er det kun små 
avvik og flere kommer ut med mindrutgift/ 
innsparing i forhold til budsjett. Kompensasjon 
for merverdiavgift drift er postert direkte under 
det enkelte ansvarsområde, og ikke på felles-
område som i budsjett. Kompensasjon mer-
verdiavgift investeringer er overført fra drift- 
til investeringsregnskapet etter minimums-
kravet som for 2012 er 60% og ikke 100% som 
beregnet i budsjett. Det slår positivt ut for 
virksomhetenes netto driftsresultater, spesielt 
virksomheter som ansvarer for kostnads-
krevende investeringer – for 2012 gjelder dette 
særlig for Forvaltning, drift & vedlikehold. 
 
Når regnskapet til tross for store negative av-
vik innen barnevern og omsorg viser et null-
resultat, kan dette i stor grad tilskrives god 
økonomistyring gjennom politiske vedtak og 
ansattes innsats og lojalitet. Det er positivt at 
kommunen til tross for at enkelte virksomheter 
overskrider sine budsjettrammer, likevel klarer 
å avsette midler på fond. Rådmannen ser like-
vel en noe negativ trend som det er viktig å få 
snudd. Marker kommune har vært, er og 
kommer trolig også de kommende årene til å 
være en lavinntektskommune. Postert skatt pr. 
innbygger i 2012 viser 73,5% av gjennom-
snittet i landet. Sum skatt sammen med inn-
tektsutjevning viser 93,8% av landsgjennom-
snittet. Dette er klart lavest i Østfold og for-
sterker sammen med budsjettoverskridelser 
innen barnevern og omsorg, rådmannens 
vedvarende oppfordring om varsomhet. Dette 
både mht. løpende drift og nye investeringer 
som kan reduserer den økonomiske handle-
friheten ytterligere. 
 
Det er stadig knyttet stor usikkerhet til hvordan 
den globale økonomiske krisen utvikler seg 
videre. Det er vanskelig å si noe sikkert om 
krisen har hatt eller vil få noen større direkte 
betydning for Marker kommune, men det er 
ikke usannsynelig at den svake skatteingang-
en, i alle fall delvis henger sammen med dette.  


Netto lånegjeld pr. innbygger viser kr 36.897  
ved utgangen av 2012. Dette er en liten økning 
fra 2011. Lånegjelden ligger fremdeles under 
både gjennomsnittet for kommunene i Østfold 
og landet for øvrig – hvilket er gledelig. Sam-
tidig ser vi at fondsbeholdningen er redusert 
som følge av delefinansiering av investerings-
prosjekter samt ekstraordinære overføringer til 
barnevern. Netto bruk av fond i 2012 viser ca 
4,9 mill. kroner.  
 
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. Det vil være et naturlig mål at den til 
enhver tid gjeldende organiseringen bidrar til å 
gjøre kommunen til en så effektiv og bruker-                                                                                                           
rettet organisasjon som mulig med mest mulig 
ressurser tilført tjenesteproduksjon og kort vei 
mellom bruker og beslutningstakere.  
 
Etter søknad til Fylkesmannen i Østfold fikk vi 
også i 2012 midler til videreføring av prosjekt-
et  ”Forenkling og forbedring av Marker”. Vi 
fikk innvilget kr 150.000 til prosjektet MUST 
”Marker Ungdom under Samme Tak” og kr 
140.000 til prosjektet ”Tidlig innsats”. Des-
suten fikk vi kr 200.000 sammen med Røm-
skog og Aremark for prosjektet ”Grense-
sikkerhet” 
 
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 


 


3. Resultatmål for økonomi: 
 


 God økonomistyring 
 Effektiv ressursbruk i forhold til   


      tjenesteproduksjon 
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På bakgrunn av målekartet gjennomføres det 
brukerundersøkelser og/eller medarbeider-
undersøkelser. Det ble ikke gjennomført noen 
undersøkelser i 2012, det vil det derimot bli i 
2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


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 %. 
 


Tjenester 


    Andel Andel 
    kvinner menn 


Kvinner Menn i % i % 
Sentraladm. 13 13 50 % 50 % 
Grunnskole 77 12 87 % 13 % 
Barnehage 16 1 94 % 8 % 
Øvr. oppvekst 2 3 25 % 75 % 
Hel/sos adm. 2 2 50 % 50 % 
Alm.helsev. 13 2 87 % 13 % 
Sykehjem 71 2 97 % 3 % 
Utv.hemm. 15 2 88 % 12 % 
Sykepl./hbo 33 1 97 % 3 % 
Sosialhjelp 4 2 67 % 33 % 
Kultur/fritid 5 3 63 % 38 % 
FDV/plan/mil. 3 30 9 % 91 % 
Diverse 1 3 40 % 60 % 
Totalt 255 76 77 % 23 % 


  
De største skjevhetene finnes i teknisk utesek-
sjon (FDV) og brannvesenet, som i hovedsak 
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 


  2012 2012 11-12 
Kvinner og menn 35.994 33.547 5,8 % 
    Kvinner 35.808 33.489 6,3 % 
    Menn 36.628 33.745 4,0 % 


    
  Ansatte Årsverk Endring 


Kjønn 2012 2012 11-12 
Kvinner og menn 332 235 6,5 % 
    Kvinner 256 182 5,7 % 
    Menn 76 53 9,3 % 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hovedgrunnen til lønnsforskjellene er at 
kvinner er overrepresentert i de lavest lønnede 
arbeidstakergruppene. Dette gjelder spesielt 
assistenter (ufaglærte) og fagarbeidere. Det er 
ingen forskjell i grunnlønn når en justerer for 
utdanning og stillingskode. 
 
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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1.3 Etiske retningslinjer 
Rådmannens ledergruppe har jevnlig etikk 
oppe som tema ved ledersamlingene. Etisk 
refleksjon er blitt en integrert del av møte-
agendaen til ledergruppen. Det settes av tid til 
refleksjon over praksis og drøftinger over 
etiske tema. Det er utarbeidet 10 etiske  


 
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for menn 
ligger betydelig lavere enn for kvinner. Dette 
beror hovedsakelig på at 16 ansatte i brann-
vesenet er registrert med en stillingsstørrelse 
på 1,5%. Av oversikten 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 3.6.2004 
(sak 19/04). 
  
 


 


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 


retningslinjer/kjøreregler som alle ansatte  
forutsettes kjenner til og følger. Disse lyder:


    2011 2012 
Stilling% Kjønn Antall % Antall % 


 


0 - 24,9% 
 


Alle 
 


 


35 
 


11,0 
 
 
 
 
 
 


33 
 
 
 
 
 
 


9,9 
  Kvinner  15 6,2 16 6,3 
  Menn 20 26,3 17 22,4 
        


25 - 49,9% Alle 34 10,7 40 12,0 
  Kvinner  31 12,8 38 14,8 
  Menn 3 3,9 2 2,6 
        


50 - 74,9% Alle 80 25,2 79 23,8 
  Kvinner  67 27,7 68 26,6 
  Menn 13 17,1 11 14,5 
        


75 - 99,9% Alle 74 23,3 71 21,4 
  Kvinner  70 28,9 65 25,4 
  Menn 4 5,3 6 7,9 
        


100 % Alle 95 29,9 109 32,8 
  Kvinner  59 24,4 69 27,0 
  Menn 36 47,4 40 52,6 


  2011 2012 
  Kvinner Kvinner Kvinner Kvinner 
  måneds- grunn- måneds- grunn- 


Justert for fortj.% lønn% fortj.% lønn% 
  menn menn menn av menn 


Alder 96 97 98 99 
Arbeidstakergr. 94 98 96 100 
Ansiennitet 95 97 99 101 
Stillingskode 98 100 97 100 
Utdanning 93 98 96 100 
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1.4 Økonomisk utvikling 


a)    Likviditet 
Likviditeten i 2012 har vært tidvis utfordrende, 
og kommunen har måttet ta opp driftskreditt. 
Tabellen nedenfor viser utviklingen i kontant- 


 


beholdningen de siste fem årene: 
 


( 1000 kroner) 2008 2009 2010 2011 2012 


Kontantbeholdning           
Kasse, Postgiro, Bank 28 320 30 368 25 648 21 351 15 577 
Ubrukte lånemidler 3 210 5 466 5 552 5 050 5 442 
Udisp. del av netto driftsres. 2 332 0 3 358 1 822 0 
Fondsmidler 24 303 22 526 16 770 15 558 11 179 
Korrigert kontantbeholdning -1 525 2 376 -32 -1 079 -1 044 
            
Kortsiktige fordringer og premieavvik 19 934 18 812 21 493 27 173 29 850 
Kortsiktig gjeld og premieavvik 22 958 25 737 26 011 30 727 32 696 
Kortsiktig likviditet driftsformål -4 549 -4 549 -4 550 -4 633 -3 890 
            


Likviditetsgrad 1 2,10 1,91 1,81 1,58 1,39 
Likviditetsgrad 2 1,23 1,18 0,99 0,69 0,48 


 
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. 
 
 


b)    Finansforvaltning 
Ved utgangen av 2012 hadde Marker kom-
mune plassert sine finansielle aktiva i Marker  
sparebank med 15,6 mill. kroner. Kommunen 
har ikke plassert noen av sine kortsiktige 
finansielle aktiva i pengemarkeds- eller obliga-
sjonsfond for å oppnå bedre avkastning, jfr. 
gjeldende finansreglement.  
 
Marker kommunestyre vedtok nytt finans-
reglement i juni 2010, k.sak 38/10. Dette 
reglementet er vedtatt med hjemmel i forskrift 
av 9.juni 2009 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 betalingsfor-
pliktelser ved forfall. Nytt samlet økonomi- 
reglement ble for øvrig vedtatt 13.mars 2012, 
k.sak 19/12. 
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Låneporteføljen til Marker kommune er satt sammen slik pr 31.12.2012: 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


c) Soliditet 
Gjeldsgraden viser forholdet mellom kapital 
som er finansiert av utenforstående og kom-
munen selv. Tabellen nedenfor viser utvikl- 
 


 
 
ingen de siste fem årene. Jo mindre gjeldsgrad-
en er jo mer solid er kommunen og desto større 
er evnen til å tåle tap.  


(1000 kroner) 


  2008 2009 2010 2011 2012 
Gjeld 354 158 375 302 388 517 424 263 458 690 
Egenkapital 76 048 72 894 81 312 52 932 47 127 
Gjeldsgrad 4,66 5,15 4,78 8,02 9,73 


 
 


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


  2008 2009 2010 2011 2012 
Driftsinntekter 184,8 198,6 203,6 209,2 231,0 
Driftsutgifter 177,5 198,4 198,6 208,8 231,5 
Brutto driftsresultat 7,2 0,2 5 0,4 -0,5 
Netto driftsresultat 6,1 0,2 5,4 0,3 -1,3 
Netto driftsresultat % 3,30 % 0,10 % 2,65 % 0,14 % -0,56% 


 
 


 


Rentesats Rentetype Andel portefølje Andel portefølje % 
1,99 % Flytende 12 142 969 8,04 
2,07 % Fast rente 2 398 350 1,59 
2,15 % Grønn p.t rente 370 000 0,25 
2,19 % Flytende 2 492 000 1,65 
2,25 % P.t. rente 19 732 320 13,07 
3,36 % P.t. rente 48 780 488 32,31 
3,48 % P.t. rente 40 104 086 26,57 
3,50 % P.t. rente 15 199 995 10,07 
4,36 % Fast rente 4 661 000 3,09 
5,68 % Fast rente 5 074 880 3,36 
Totalt   150 956 088 100,00 


Av den langsiktige gjelden 
er ca 8 % bundet i faste 
renter. Fastrenten er 
bundet i intervallet 2,07% -
5,68%. 
 







 


 
 


10 


Utviklingen siste periode viser at avstanden 
mellom driftsutgifter og driftsinntekter er svært 
liten.  Driftsutgifter som er mindre enn drifts-


inntekter (både brutto og netto), ville indikere  
rom for avsetninger til fremtidige investering-
er.  


 
 
 
 
 


 


 
 


e) Kommunens lånegjeld 
Tabellen under viser utviklingen i kommunens 
lånegjeld de siste fem årene. 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 inve-
steringsgjeld bør i henhold til anbefalinger fra 
fylkesmannen ikke overstige 50% av drifts-
inntektene.


 
(1000 kroner) 


Lånegjeld 2008 2009 2010 2011 2012 
            
Brutto langsiktig lånegjeld 331 199 349 564 362 506 393 619 425 994 
 - utlån 14 544 11 295 10 224 12 061 13 165 
 - ubrukte lånemidler 2.9100 3 210 5 466 5 552 5 050 5 442 
Netto langsiktig lånegjeld 313 445 332 803 346 730 376 508 407 387 
            
Pensjonsforpliktelser utgjør 186 995 204 356 220 216 247 927 275 038 
            
Netto langsiktig lånegjeld           
eks. pensjonsforpliktelser 126 450 128 447 126 514 128 581 132 349 
            
Langsiktig invest.gjeld 134 432 138 337 133 419 137 364 140 401 
Driftsinntektene 184 771 198 648 203 577 209 228 231 030 
Netto langsiktig invest.gjeld           
i % av driftsintektene 72,8 69,6 65,5 65,7 60,8 
            
Antall innbyggere 31/12 3 455 3 471 3 476 3 518 3 587 
Netto langsiktig lånegjeld           
i kroner pr innbygger 36 599 37 006 36 396 36 549 36 897 
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Ser man på utviklingen av kommunens in-
vesteringsgjeld i forhold til driftsinntektene de 
siste årene 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 2012 sine innlån fra 
følgende lånegivere: 
  


Låneinstitusjon Beløp 
Husbanken 4 079 917 
Kommunalbanken 32 236 550 
KLP 104 084 569 
Bokførte ikke betalte avdrag 0 


Sum investeringsgjeld 140 401 036 


Videreutlån Husbanken 10 555 052 


Sum langsiktig gjeld 150 956 088 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


f) Gjeld og netto driftsresultat 
Tabellen viser utviklingen av netto drifts- 
resultat i forhold til investeringsgjeld. 
 


(mill.kroner) 


  2008 2009 2010 2011 2012 
Investeringsgjeld 134,4 138,3 133,4 137,4 140,4 
Netto driftsresultat 6,1 0,2 5,4 0,3 -1,3 


 
 


g) Fonds 
Tabellen og diagrammet viser utviklingen av 
kommunens fondsavsetninger de siste fem 
årene. Dette viser en nedgang i siste par årene i 
fonds og avsetninger. Dette beror bl.a. på netto 
bruk av fondsmidler, jfr. spesielt bruk av arven  
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


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


(1000 kroner) 


  2008 2009 2010 2011 2012 


Disposisjonsfond 12 788 10 294 4 818 5 030 2 188 
Bundne driftsfond 9 143 10 081 11 148 9 904 8 616 
Ubundne invest.fond 1 775 1 492 0 0 0 
Bundne invest.fond 597 659 672 624 374 
Sum fondsavsetninger 24 303 22 526 16 638 15 768 11 178 
Regnskapsmessig mindreforbruk 2 332 0 3 358 1 822 0 
Regnskapsmessig merforbruk 0 0 0 0 0 
Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 0 0 658 
Fonds og mer/mindreforbruk 26 635 22 526 19 996 17 590 11 836 
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h) Investeringer 
Investeringer i anleggsmidler i 2012 utgjorde 
ca 18,3 mill. kroner, utlån/forskutteringer ca 
3,3 mill. kroner og avdrag på lån ca 1,3 mill. 
kroner. Samlet finansieringsbehov utgjorde 
etter dette ca 23,9 mill. kroner. Dette ble 
finansiert på følgende måte: Lån utgjorde i 
underkant av 12,3 mill, bruk av fond ca 2,9 


mill. kroner, tilskudd ca 4,3 mill. kroner, 
mottatte avdrag på utlån ca 1,2 mill. kroner, 
overføring fra driftsregnskapet (dvs. mva-
komp.) ca 1,9 mill. kroner og salg av an-  
leggsmidler utgjorde i overkant av 0,9 mill. 
kroner. 


  
Investeringer 2008 2009 2010 2011 2012 
Investering i anleggsmidler 17 450 13 472 16 615 12 300 18 337 
Utlån og forskuttering 1 472 1 304 1 537 3 289 3 262 
Avdrag på utlån 2 599 4 360 1 462 625 1 286 
Avsetninger 74 579 13 17 0 
Finansieringsbehov 21 595 19 715 19 627 16 231 22 885 
            
Bruk av lån 5 100 6 894 2 834 9 046 12 268 
Inntekter fra salg anleggsmidler 204 2 198 1 842 2 983 937 
Tilskudd til investeringer 448 399 5 713 500 4 322 
Mottatte avdrag på utlån 3 461 5 325 1 470 598 1 226 
Andre inntekter 0   0 0 0 
Sum ekstern finansiering 9 213 14 816 11 859 13 127 18 753 
            
Overføring fra driftsregnskapet 3 029 1 292 576 567 1 896 
Bruk av avsetninger 9 353 3 607 7 192 2 537 2 934 
Sum finansiering 21 595 19 715 19 627 16 231 23 583 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 


i) Drifts- og finansutgifter 
(1000 kroner) 


Drifts- og finansutgifter 2009 2010 2011 2012 2012 % 


Lønn inkl sosiale utgifter 123 688 130 575 134 848 146 340 60,3 % 
Kjøp av varer/tjenester inngår i tjenesteproduksjon 31 158 25 503 27 520 31 940 13,2 % 
Kjøp av varer/tjenester erstatter tjenesteproduksjon 16 882 17 232 16 744 27 026 11,1 % 
Overføringer 20 300 18 720 22 943 18 989 7,8 % 
Avskrivninger 6 452 6 534 6 686 7 218 3,0 % 
Rente- og avdragsutgifter 10 384 10 605 10 312 10 998 4,5 % 
Sum utgifter 208 864 209 169 219 053 242 511 100,0 % 
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Tabellen og diagrammet ovenfor viser hvor 
mye de forskjellige drifts- og finansutgifter 
utgjør og hvordan de fordeler seg. Som man 
ser utgjør lønnsutgifter ca 60 % av de totale  
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
årsverk. 
 
 
utgiftene. Større reduksjoner i driftsutgiftene er 
dermed vanskelig uten at det berører antall 
årsverk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


j) Resultat 
Driftsregnskapet er avlagt med et nullresultat. I 
opprinnelig driftsbudsjett for 2012 ble det 
beregnet et overskudd på 2,2 mil. kroner som 
ble forutsatt avsatt til disposisjonsfondet. 
Gjennom året er det i tillegg forutsatt avsatt 
ytterligere 1,8 mill. kroner gjennom budsjett-
justeringer. Sum beregnet ”overskudd” som er 
forutsatt avsatt til disposisjonsfondet er da 4,0 
mill. kroner. Regnskapet viser avsetning på 
”kun” 2,3 mill. kroner. Det vil si at resultatet 
ble 1,7 mill. kroner lavere enn budsjettert. 
Virksomhetene kom for 2012 ut med et samlet 
netto merforbruk på ca. 0,7 mill. kroner - dvs. 
en forbruksprosent på 100,5 (jfr. ansvars-


områdene 1000 – 7999). Resultatet inkluderer 
postert reguleringspremie og premiefond fra 
pensjonsordningen samt inntektsført kompen-
sasjon for merverdiavgift som opprinnelig er 
budsjettert på fellesområde. Virksomhetene 
Utviklingshemmede, NAV, Næringsutvikling, 
Forvaltning/drift/vedlikehold, Plan/miljø, 
Kultur/fritid samt Fellesutg/politiske styrings-
organ/sentraladm. kom ut med et samlet 
mindreforbruk på ca. 4,1 mill. kroner. På den 
andre siden kommer virksomhetene Familie/ 
helse, Omsorg, Skole, Bibliotek, Grimsby 
barnehage samt Førskole fellesutgifter ut med 
et merforbruk på ca. 4,8 mill. kroner. 
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(1000 kroner) 


Virksomhet 
Netto avvik 


i kr 
Forbruk     


i % 
Pol. styring/Fellesutgifter/Sentraladministrasjon -207 90,9 
Førskole, fellesutgifter 557 107,6 
Næringsutvikling -96 93,1 
Grunnskolen 264 100,7 
Grimsby barnehage 90 102,3 
Familie & Helse 1 435 110,3 
NAV kommune -285 90,1 
Utviklingshemmede -338 94,8 
Omsorg 2 445 105,7 
FDV -2 867 78,7 
Plan & Miljø -1 100,0 
Kultur & Fritid -261 92,4 
Bibliotek 2 100,2 


Sum  738 100,5 


 


k) KOSTRA 2012 
KOSTRA-data for 2012 foreligger nå i en foreløpig versjon. Her gjengis noen utvalgte nøkkeltall for 
Marker kommune sammenlignet med andre kommuner i kommunegr.1 (SSB sin kommuneinndeling), 
gjennomsnittet for kommune i Østfold og landet for øvrig: 
  


Kostra-statistikk 2012 (foreløpig) Marker Kommune- Gj.snitt Gj.snitt 
  2012 gruppe 1 Østfold landet 
    2012 2012 2012 


Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinnt. -0,6 2,1 1,5 2,7 
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinnt. 183,9 193,8 197,7 188,3 
Netto lånegjeld i kroner pr innbygger 36 897 49 772 42 350 35 977 
Netto avdrag i prosent av brutto driftsinnt. 2,6 2,9 2,9 2,8 
Skatt på inntekt/formue i prosent av brutto driftsinnt. 26,8 27,4 30,2 35,9 
Statlig rammeoverføring i prosent av brutto driftsinnt. 44,0 40,0 38,0 32,3 
Mva-kompensasjon drift i prosent av brutto driftsinnt. 2,2 1,8 1,6 1,8 
Lån som finansieringskilde for investeringer 48,7 77,9 79,5 54,8 
Netto driftsutgifter til grunnskole pr innb 6-15 år 100 482 105 935 91 535 97 534 
Netto driftsutgifter til komm.helsetjenester pr innb 2 052 2 402 1 864 2 049 
Netto driftsutgifter til pleie/omsorg pr innb 16 521 16 675 15 598 14 939 
Netto driftsutgifter til komm. sosialtjenester pr innb 2 594 1 979 3 509 3 018 
Netto driftsutgifter til barnevern pr innb 0-17 år 10 544 8 283 8 302 6 874 
Netto driftsutgifter til adm og styring pr innb 4 441 5 290 3 513 4 126 


 
 


 


 
 
 


l) Konklusjon   
2012 har vært et forholdsvis vanskelig øko-
nomisk år for Marker kommune sammen- 
lignet med de foregående årene. Enkelte 
budsjettoverskridelser sammen med ved- 


 
 
varende lav skatteinngang har vært utfordrende 
å håndtere. Rådmannen ser at det er klart 
behov for å bremse den kraftige kostnads-
utviklingen innen spesielt barnevern og 


- = Innsparing 
+ = Merforbruk 
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omsorg for å sikre den økonomiske handle-
friheten fremover. 
 
Økonomisk rapportering er foretatt til kom-
munestyret i samsvar med gjeldende årshjul 
etter 1. og 2.tertial 2012. Virksomhetene har i 
tillegg rapportert direkte til rådmannen en gang 
pr. måned. 
 
Kommunene fører regnskapet etter et finansielt 
regnskapssystem. Det er ingen målsetting i seg 
selv å bokføre store overskudd. Kommunen må 
tilstrebe en sunn økonomi med stort fokus på å 
produsere riktige tjenester til innbyggerne på 
en mest mulig rasjonell måte.  
 
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 2012. 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. 


 


 Eventuelle vesentlige avvik i drifts-
nivået gjennom året må budsjett-
justeres og korrigerende tiltak i verk-
settes snarest etter at avviket er kjent. 


 
 
 
 
 
 
 


Ørje, 30. mars 2013 
 
____________________ 
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 hoved-
regel kan tilby alle plass ved hovedopptak.  
 


 
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.  
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 
 
 


 
 
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 natur- 
gitte 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. Pro-
dukter og tjenester i landbruket skal utvikles 
for å skape sysselsetting og styrke inntekts-
grunnlaget. Bidra til rekruttering til landbruket, 
miljøvennlig drift og til å gjøre landbruket til 
en attraktiv arbeidsplass. Opplevelsestilbud 
skal prioriteres som utviklingsområde. Marker 
kommune skal bidra til engasjement og del-
takelse i samfunnsutviklingen. 
 


 
Kultur og fritid 
 


Mål: Bidra til å fremme livskvalitet slik at 
Marker blir en god og attraktiv bo- og opp-
vekstkommune. 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) 


 
Resultatmål 
 
 
 


 
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    


   M4.1 4,5    
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2.3 Markers befolkning 
 


(Kilde SSB) 
 


År Folkemengde 
01.01 


Født Døde Innflyttet Utflyttet Netto 
endring 


Folkemengde 
31.12 


2005 3 439 27 32 184 113 66 3 505 
2006 3 505 22 40 185 155 12 3 517 
2007 3 517 19 36 144 181 -54 3 463 
2008 3 463 32 45 160 155 -8 3 455 
2009 3 455 29 49 192 156 16 3 471 
2010 3 471 40 36 173 172 5 3 476 
2011 3 476 27 44 204 145 42 3 518 
2012 3 518 34 41 213 137 69 3 587 


 
Av samlet innflytting på 213 personer i 2012 flyttet 36 fra utlandet. 
Av samlet utflytting på 137 personer i 2012 flyttet 10 til utlandet. 
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Alderssammensetning pr 31.12.2012 
 


Antall 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67 år + Totalt 
Landet 375 014 616 773 3 386 276 673 212 5 051 275 
Østfold 19 145 34 613 186 736 41 506 282 000 
Marker 214 421 2 292 660 3 587 


      Prosent 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67 år + Totalt 
Landet 7,42 % 12,21 % 67,04 % 13,33 % 100,00 % 
Østfold 6,79 % 12,27 % 66,22 % 14,72 % 100,00 % 
Marker 5,97 % 11,74 % 63,90 % 18,40 % 100,00 % 


 
 
Marker kommune hadde ved årsskiftet  en 
forholdsvis mye større andel i de eldre 
aldersgruppene enn både gjennomsnittet i 
Østfold og hele landet, mens det var til- 
 
 


 
 
varende færre i de yngste aldersgruppene. 
Dette er det samme ”bildet” av den demo-
grafiske situasjonen som de foregående årene. 
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Markers befolkningsandel i Norge 2012 er 
beregnet til: 0,07 % 
 


Markers befolkningsandel i Østfold 2012 er 
beregnet til: 1,26 % 
 
 
2.4 Areal og bosetningsmønster i 
Marker kommune 
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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 hadde grensekom-
munene engasjert Nils Ole Solberg som 
ansvarlig for oppfølging av etablerere og 
eksisterende næringsliv. Denne avtalen ble 
avviklet i løpet av første halvår 2012. 
 
Det har i 2012 fortsatt vært stor aktivitet innen 
tradisjonell utbygging i landbruket, og flere har 
fått finansiering fra Innovasjon Norge til ut-
bygging. Svært mange nye kyllinghus er bygg-
et og flere under oppføring, noe som gjør 
Marker til en av de store fjørfekommunene i 
Østfold. Det er for liten aktivitet knyttet til 
tilleggsnæringer i landbruket i vår kommune. 
Grensekommunene har i løpet av året startet et 
prosjekt for å stimulere til etablering av flere 
Inn på tunet--tjenester. 
 
Marker kommune ble også i 2012 tildelt kr 
100.000 til kommunalt næringsfond. Disse 
midler er fordelt på 7 søkere. I tillegg ble 3 
søknader overført til neste år, da de kom inn 
etter at midlene for 2012 var fordelt. 
 
En av våre største utfordringer og muligheter 
er tomme industri- og kontorlokaler, samtidig 
som vi mangler opparbeidede industritomter 
for salg. Det er jobbet med etablering av et 
større datasenter på Ørje, og et firma har 
fortsatt opsjon på kjøp av hele det ervervede 
areal for utvidelse av Sletta Industriområde.  
 
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 bevilg-
ninger i budsjettet, ønsker kommunen å være 
aktiv i forhold til utviklingen. Det er i løpet av 
året tatt beslutning om bygging av både en 
skatepark og en lekeplass i sentrum. Det er 
også utarbeidet et forslag til disponering av 
arealene ved busstorget, og det vil i løpet av 
2013 bli tatt stilling til en eventuell flytting av 
biblioteket hit. Videre tilrettelegging i forhold 
til infrastruktur og møteplasser er viktig. Ørje 


skal være et hyggelig sted å besøke. Et annet 
viktig vedtak som ble fattet i denne forbindelse 
var kjøp av serveringsflåten i Tangen. Leie-
avtale mellom nåværende driver av kaféen og 
eieren gikk ut, og det var ikke mulig å få 
forlenget avtalen eller å kjøpt flåten. Nærings- 
drivende i Marker tilbudte seg å bygge ny 
serveringsflåte under forutsetning av at Marker 
kommune kjøpte den, noe det ble fattet vedtak 
om. Det er inngått en 10-årig driftsavtale, som 
sikrer et godt tilbud i området i lang tid. 
 
 


Utviklingsavtale 
 


Det er et tett samarbeid mellom de tre grense-
kommunene, blant annet med hensyn til videre 
næringsutvikling. Det arbeides aktivt for å 
profilere grenseregionen som en felles region, 
både på norsk og svensk side. 
 
 


Overordnet målsetting i avtalen 
 


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 
 -interkommunale planprosesser 
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Av målformuleringen går det fram at vi har 
vedtatt å satse på alle de tre elementene som 
påvirker en kommunes eller en regions 
attraktivitet – næring, bosetting og opplevelser. 


Årlig får vi nå tilført midler fra KRD via 
fylkeskommunen, i 2012 kr 2.400.000, og kr 
750.000 fra kommunene, hvorav kr 300.000 
fra Marker. 


Pengene forvaltes av en egens styringsgruppe 
bestående av: 
 


Kari Pettersen, leder                                                  
Geir Aarbu 
Stein Erik Lauvås                                              
Per Inge Bjerkenes                                                       
Greta Kant 
Jan Egil Nygaard 
Elin Tangen Skeide 
 
Marker kommune fungerer som sekretariat og 
har økonomisk oppfølgingsansvar for avtalen. 
Gjeldende avtale hadde varighet ut 2012, og 
fylkeskommunes forslag var å slå sammen 
avtalene med alle regionene til en felles avtale, 
og med overføring av forvalteransvaret til 
fylkeskommunen. Etter en lengre prosess har 
vi nå fått forståelse for å holde utviklingsavtale 
med grensekommunene utenfor dette, med 
fortsatt lokal forvaltning og administrering av 
avtalen. Det er laget et nytt avtaleforslag som 
skal behandles i 2013. Forutsetning for å få til 
dette var en forpliktelse fra regionen på en 
sterk vinkling av bruken av midlene mot 
regionalparkens satsinger. 


 
 
Regionalpark Haldenkanalen 
 


Østfold fylkeskommune tok initiativet 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, 
og dette er nå vedtatt hos samtlige deltakere. 
Regionalparken er nå etablert som den fjerde i 
landet og daglig leder er tilsatt. 
 


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. 
 
I regi av prosjektet er det utarbeidet en 
næringsanalyse for regionen og en landskaps-
ressursanalyse, som begge vil være viktige for 
det videre arbeidet. Det pågår nå en prosess i 
forhold til merkevarestrategi 
 
I regi av regionalparken er det gjennomført og 
finansiert en rekke aktiviteter 2012. 


 


 
Barnas Grenseland –  
Opplev Grenseland as 
 


Visjonen er at regionen skal være førstevalget 
for barnefamilier som ønsker natur- og 
kulturbaserte aktiviteter og opplevelser. 
Opplev Grenseland as er etablert som et 
fundament for samarbeidet. Det skal arbeides 
med produktutvikling, kompetanseutvikling og 
markedsføring, samt videre utvikling av 
konseptet knyttet til ”Stubbefolket”. Den 
innspilte TV-serien er vist på nytt på NRK 
SUPER i løpet av 2012, og det ble satt opp et 
ambulerende sommerteater som har spilt 
forestillinger på 10 steder i 2012.  
 
Det er innvilget et mindre oppfølgingsprosjekt 
med Interregfinansiering, og det skal blant 
annet vurderes etablering av konkrete opp-
levelsestilbud i tilknytning til konseptet. 
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Bolyst – et bedre sted å bo 
 


Grensekommunene fikk kr 750.000 fra KRD 
til et prosjekt for å stimulere til innflytting og 
tilbakeflytting, og har også fått betydelig støtte 
fra Marker Sparebank til prosjektet. 
 
Målsettingen er å etablere servicefunksjoner 
for innflyttere og innbyggere, som gjør våre 
kommuner ennå mer attraktive. Marker hadde 
en svært positiv befolkningsutvikling i 2012, 
og bare Våler og Spydeberg hadde en 
prosentvis høyere befolkningsvekst i Østfold. 
  
 


Grenserådet 
 


Grenserådet er etablert for informasjon og 
forankring av det utviklingsrettede og det 
administrative samarbeidet i grenseregionen.  


Rådet består av ordfører, varaordfører, 
opposisjonsleder og rådmann fra de tre 
kommunene. 


Vidar Østenby er sekretær for rådet. Rådet har 
møte hvert kvartal og tar opp saker av interesse 
for de tre kommunene. Arbeidet har til nå vært 
finansiert av utviklingsavtalen. 
 


Viktig for identitet i regionen er også Avisen 
Grenseland, som er utgitt hver måned i 2012. 
Avisen har i 2012 vært finansiert med midler 
over utviklingsavtalen og ved at hver kom-
mune har forpliktet seg til å kjøpe en annonse-
side i hvert nummer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Kommunens attraktivitet og utvikling 
 


Telemarksforskning utgir hvert år sitt Attrak-
tivitetsbarometer som rangerer kommunene 
etter hvor godt vi gjør det på de tre områdene 
bosetting, bedrift og besøk.  
 
 
 
 


 
Grensekommunene alle typiske bosteds-
kommuner. Det er stor pendling ut av kom-
munene, og mye av bosettingen er basert på å 
finne arbeid andre steder. Marker skiller seg 
imidlertid fra de to andre ved at det er betyde-
lig større innslag av lokale arbeidsplasser. 
 
 


 
Figuren ovenfor viser utviklingen i antall 
arbeidsplasser innen visse sektorer, og vi har 
de siste årene hatt en relativt stor reduksjon i 
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antall arbeidsplasser, ved at bedrifter har lagt 
ned eller flyttet. Stadig flere må derfor pendle 
ut av kommunen for å finne arbeid. Dette gjør 
at vi rangeres dårlig når det gjelder attraktivitet 
i forhold til næringsliv og etablering. 
 
 


 


Telemarksforskning karakteriserer Marker som 
en attraktiv kommune med bedre flyttebalanse 
enn arbeidskraftvekst i åtte av de ti siste årene, 
og gir følgende anbefaling i forhold til videre 
utvikling: 
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Valgresultat Marker


Ap; 55,1


H; 9,3


KrF; 17,5


SP; 18,1


2.6 Folkevalgte organ og politisk organisering 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Resultat fra siste kommunestyrevalg (2011)  


  Landet Fylket Marker 
  


Valgdeltakelse. prosent. 63,8 54,7 64,4 


Andel stemmer på     
Ap 31,7 40,1 47,0 
FrP 11,4 12,9 4,2 
H 28,0 25,1 13,5 
KrF 5,6 5,8 12,9 
SP 6,7 5,4 22,4 
SV 4,1 3,0 0 
V 6,3 3,7 0 
Andre 6,2 4,0 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: Runar Kasbo (KrF) 


 
 
Kommunestyrets 25 mandater er fordelt på følgende partier: 
 
     
 
Det Norske Arbeiderparti    12      
  
 
Kristelig folkeparti               3              
 
 
Senterpartiet                         6   
 


Høyre                                  3               
  
 
Fremskrittspartiet                 1 
 
 
 
 
 


 
            Bildet: 
     Ordfører Stein Erik Lauvås 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandlede saker i 2012: 
 


 Kommunestyret: 124 (i 2011 var det 66) 
 Formannskapet: 96 (i 2011 var det 65) 
 Oppvekst- og omsorgsutvalget: 64 (i 2011 var det 35)  
 Plan- og miljøutvalget: 78 (i 2011 var  det 72) 


 







 


 
 


27 


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: Hege Fog 


 


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 2012 var det i alt registrert 
266 faste arbeidstakere i Marker kommune 
som til sammen utførte 191 årsverk. Midler-
tidig ansatte og vikarer der den opprinnelige 
stillingsinnehaveren er registrert, inngår ikke i 
disse tallene. 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 17 fast ansatte arbeids-
takere sagt opp sine stillinger helt eller delvis. 
Oppsagte stillinger omfatter i alt 11,3 årsverk, 
og gir en turnover på 5,91 %. Dersom en ikke 
medregner arbeidstakere som er gått over på 
pensjon vil oppsagte stillinger utgjøre 4,0  
årsverk med turnover på 2,09 %. 
 
Ovenstående tall er svært lave, og ligger klart 
under tidligere tall for turnover. 
 
Det har i 2012 ikke vært spesielle problemer 
med å rekruttere nye arbeidstakere. 


Sykefravær 
 


Sykefraværet var i 2012 på 8,5 %. Dette er noe 
høyere enn forrige år da vi registrerte 7,4 %. 
Sykefraværet blant mannlige arbeidstakere var 
i 2012 på 4,1 %, og blant kvinner 9,7 %. 
 
På grunn av vedvarende høye sykefravær innen 
omsorg er det igangsatt flere tiltak spesielt rett-
et mot denne virksomheten. Blant annet er det 
gitt tilbud om fysioterapi i arbeidstiden, coach-
ing av alle ansatte i grupper og egen coaching 
av ledergruppa. I tillegg har det vært nedsatt en 
sykefraværsgruppe bestående av rådmann, 
kommunalsjef, personalkonsulent, virksom-
hetsteam på MBSS, verneombud og tillits-
valgte. 
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Virksomhet 


FELLESUTGIFTER, POLITISKE STYRINGSORGAN OG 
SENTRALADMINISTRASJON 


 
 
 


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


 


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 lokalt 
1421 
1430 


IKT Grenseregionen 
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 
1900 Alkoholavgifter og kontroll 


 
 
 
 
 
 
 


 
I tillegg kommer førskole fellesutgifter som er 
skilt ut under eget ansvar og rapporters for 
særskilt. Dette omfatter følgende ansvars-
områder: 
 


 


1800 
 


Barnehageadministrasjon 
 


 
Også næringsutvikling er underlagt denne 
virksomheten under ansvarsgruppe 76 som 
bl.a. inkluderer interkommunale prosjekter og 
interregprosjekter 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 
7675 
7670 


Bolyst 
Barnas Grenseland 


7680 Utviklingsavtalen 
  


 


3.2 Regnskapsresultat, drift 
Virksomhetens driftregnskap for 2012 viser 
følgende hovedtall (kr x 1.000): 
 


Basistjenester  Regn 12 Bud 12 Avvik kr Forbr% 
Utgifter 26 080 24 849 1 231 105,0 % 
Inntekter -5 547 -4 110 -1 437 135,0 % 
Netto 20 533 20 739 -206 99,0 % 


 


Netto mindreutgift/innsparing i 2012 for basis-
tjenestene innen virksomheten blir dermed:     
kr 206.000. 
 


 
Barnehager   Regn 12 Bud 12 Avvik kr Forbr% 
Utgifter 8 959 8 293 666 108,0 % 
Inntekter -1 021 -913 -108 111,8 % 
Netto 7 938 7 380 558 107,6 % 
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Netto merutgift i 2012 for barnehager felles-
utg. blir dermed:  kr 558.000. 
 


 
Næring Regn 12 Bud 12 Avvik kr Forbr% 


Utgifter 9 174 6 624 2 550 138,5 % 
Inntekter -7 877 -5 231 -2 646 150,6 % 
Netto 1 297 1 393 -96 93,1 % 


 


Netto mindreutgift/innsparing i 2012 for 
næringsutvikling blir dermed:  kr 96.000. 
 
Merk at disse resultatene inkluderer både 
postert reguleringspremie og premiefond fra 
pensjonsordningen. Videre inkluderes inntekts-
ført kompensasjon fra merverdiavgift som 
opprinnelig er budsjettert på fellesområde. 
 
Utviklingen i netto avvik mellom driftbudsjett 
og driftregnskap siste 3 år samlet for hele 
virksomheten inkludert barnehager og nærings-
utvikling viser (kr x 1.000): 
 


  Regn 10 Regn 11 Regn 12 Gj.snitt 
Avvik nto -1 799 -2 437 352 -1 295 
Forbruk% 90,9 % 90,6 % 101,3 % 94,3 % 
 
Virksomheten har de siste årene gått med dels 
betydelig mindreutgift. Dette skyldes i hoved-
sak regnskapsteknisk føring av premieavviket 
fra KLP under ansvar underlagt denne virk-
somheten. Dette er da også kommentert sær-
skilt i virksomhetens årsrapporter tidligere år. I 
2012 derimot er premieavviket ført på den 
enkelte virksomhet og ikke lenger på felles-
området. For 2012 blir effekten av dette netto 
merutgift for sentraladministrasjonen og 
tilsvarende netto mindreutgifter for de øvrige 
virksomhetene. 
 
Til tross for dette kommer virksomheten ut 
med en samlet mindreutgift for 2012 når 
barnehagefinansieringen trekkes ut. Basis-
virksomheten har brukt vel 0,2, mill. kroner 
mindre enn budsjettert, Næringsutvikling ca 
0,1 mill. kroner mindre enn budsjettert, mens 
barnehagedelen viser merforbruk på i under-
kant av 0,6 mill. kroner. 
 
Merforbruket på barnehagedelen knyttes til 
tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Noe 
skyldes dessuten økte overføringer til andre 
kommuner som kompensasjon for at barn 
bosatt i Marker disponerer barnehageplass i 
private barnehager i nabokommunene. Samlet 
overføring til de ikke-kommunale barnehagene 


i 2012 ble 8,4 mill. kroner - det vil si ca 1,0 
mill. kroner mer enn for 2011. Overføring til 
andre kommuner for barnehageplasser var i 
2012 i underkant av 0,6 mill. kroner mot 0,3 
mill. kroner i 2011. 
 


3.3 Regnskapsresultat, investering 
Virksomhetens investeringsregnskap for 2012 
viser følgende hovedtall (kr x 1.000): 
 


  Regn 12 Bud 12 Avvik kr Forbr% 
Utgifter 1 327 1 394 -67 95,2 % 
Inntekter -1 371 -1 394 23 98,4 % 
Netto -44 0 -44 0,0 % 


 
Største enkeltinvesteringer er IKT, salg av 
tomter Sletta og Ørjetun (avsetning til fond) og 
salg leilighet i Lilleveien (avsetning til fond). 
Investeringene balanserer med det reviderte 
investeringsbudsjettet. 
 
 
 
 
 
 
 
 


3.4 Personellressurser  
Virksomheten har i 2012 disponert 16,85 
årsverk fordelt på 19 ansatte. Utviklingen de 
siste tre årene viser: 
 


  Årsverk 
 Ansvar 2010 2011 2012 
Rådmannskontor 4,20 3,90 3,90 
Komm.kassa 3,85 4,35 4,35 
Servicetorg 4,20 4,20 3,60 
Innkjøp* 1,00 1,00 1,00 
IKT* 3,00 3,00 3,00 
Ped.rådgivning 0,70 0,50 1,00 
Sum 16,95 16,95 16,85 


  
Ansvarsområder merket * indikerer at deler av 
eller alle årsverk deles på flere kommuner, dvs. 
interkommunalt samarbeid, men der Marker er 
vertskommune. 
 


3.5 Aktiviteter 
Virksomheten står som ansvarlig og/eller 
utfører av en rekke dels svært ulike oppgaver 
gjennom året. Mange av disse er gjentakende 
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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. 31.12.2012 
totalt 90 boenheter. Dette inkluderer både 
trygde-, omsorgs- og borettslagsleiligheter 
samt utleieboliger. Alle boligene er fullt utleid 
til enhver tid.  Det må imidlertid fortas nød-
vendig oppussing av en del av leilighetene når 
disse bytter leieboere. Av den grunn vil det 
være noe ledighet i den forbindelse.  
 
Kommunen eier videre 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 omsorgsleiligheter innen 
Braarud borettslag er stor, men det er få som 
blir ledige i løpet av et år. I 2012 er det kun en 
leilighet som har vært ledig for utdeling. Det er 
til enhver tid ca. 15 – 20 personer som ønsker 
seg slike leiligheter og som står på venteliste. 
Av den grunn vedtok kommunestyret i møte 
14. februar 2012 at det skal inngås et sam-
arbeide med Sarpsborg og Omegns Bolig-
byggelag om oppføring og oppretting av 
borettslag for 10 nye omsorgsboliger sør for 
eksisterende omsorgsboliger på Braarudjordet.  
Boligene skal bygges med to soverom.  Når 
detaljert forslag til løsning inkludert finansier-
ing foreligger, skal saken legges fram for 
kommunestyret til godkjenning. Dersom saken 
blir godkjent regner en med byggestart i juni 
2013 og leilighetene ventes å stå ferdig om ca. 
ett år. 
 
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 omsorgsboliger og 
24 trygdeboliger. Marker kommunestyre ved-
tok i møte 28. september 2010 at kommunen 
skal oppføre to rekkeleiligheter i Idrettsveien i 
tillegg til de seks trygdeleilighetene som er fra 
tidligere. Leilighetene er ferdige og ble tatt i 
bruk 1. mai 2012. Disse er meget tidsmessige 
og funksjonelle. 
  


Østfold Prosjekt AS har i 2012 utarbeidet en 
vedlikeholdsplan for trygdeboligene i Aasveien 
12 og 14 og den konkluderer med at kostnaden 
for disse arbeidene blir ca. 1,3 mill. kroner. Det 
er søkt Husbanken om lån til disse arbeidene.   
 
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 hele 
tiden til familier med stort boligbehov. Ung-
dommens kulturhus og Speideren disponerer 
hvert sitt bygg på Ørjetun.  
 
Kommandantboligen disponeres i fellesskap av 
flere frivillige organisasjoner med kulturell 
profil.  I tillegg er det utleid en hybelleilighet i 
2.etg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomtesalg og boligbygging 
 


Kommunen har til enhver tid ledige byggeklare 
boligtomter i Lihammeren og på Krogstad 
boligområde, men etterspørselen etter tomter er 
dessverre ikke stor.  Det er kun solgt en bolig-
tomt. 
 
I 2012 solgte kommunen for øvrig ca. 14 dekar 
tomteareal ved Ørjetun til Krog Invest AS for  
0,5 mill. kroner med fratrekk av omkostninger.  
Firmaet (Idèhus Østfoldbygg AS) har planer 
om oppføring av 17 eneboliger på området. 
 
På det private boligområdet Mosebyneset, som 
eies av Mosebyneset Eiendom AS, er det hittil 
oppført 14 eneboliger og 2 enebolig er under 
oppføring. For øvrig er en del av de øvrige 
tomtene solgt, men det er fremdeles mange 
ledige. 
 
Private aktører er i ferd med å legges ut 14 
eneboligtomter for salg på sydsiden av Marker 
bo- og servicesenter ned mot Helgetjern. 
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Videre planlegges oppføring av 36 leiligheter 
for salg på odden ut mot Krogstadtjernet. 
 
Det var noen nye og brukte boliger/borettslags-
leiligheter til salg ved årsskiftet - i underkant 
av 10. I likhet med 2011 er det i året solgt noen 
nye boliger på Kilebu som byggmester Johan 
Westlie & Sønner AS fører opp.  Firmaet har 
til enhver tid nye boliger for salg. Noen av 
boligene er Husbankfinansiert. 
  
Indre Østfold Boligbyggelag har nye leilig-
heter i Meieriet borettslag, Lilleveien i Ørje. 
De fleste av leilighetene er solgt, men det er 
fremdeles noen ledig leiligheter for salg.  
 
Som det framgår er det noe utvalg av brukte og 
nye eneboliger i Marker kommune for salg, 
likeledes borettslagsleiligheter, men utbudet 
kunne ha vært større fordi etterspørselen er 
tilstede. Det er et godt utvalg av byggeklare 
tomter på private tomtefelt, men på kommu-
nale tomtefelt kunne utvalget vært større. 
 


 
Startlån (videreform. fra Husbanken)  
 


Det er i 2012 lånt ut startlån til 13 boliger med 
til sammen 3,1 mill. kroner til finansiering 
kjøp av boliger, mot kr. 2,9 mill. kroner i 2011.   
 
 


Beredskap og samfunnssikkerhet 
 


Rådmannen har i 2012 tatt konsekvensen av ny 
lov og forskrift om kommunal beredskapsplikt 
og gjort dette fagområdet virksomhetsover-
gripende (uavhengig av at Marker kommune 
står for ledelsen av interkommunalt bered-
skapsprosjekt). Nytt regelverk krever mer 
ressurser til fagområdet. Iht. forskriften og nye 
elektroniske løsninger for krisestøtte, har div 
planer, risiko- og sårbarhetsanalyser, tiltaks-
kort og varslingslister blitt oppgradert i DSB-
CIM. Det har vært gjennomført en varslings-
øvelse mot Fylkesmannen som ble godkjent. 
Som forberedelse til helhetlig risiko og sår-
barhetsøvelse, er arealsikkerheten gjennom-
gått. Det er også gjennomgått sikkerhet på 
skoler og i barnehager (security). Dette skal 
avsluttes av Østfold Politidistrikt. Fra august 
2012 ble Marker kommune omfattet av ”Stor-
ulykkeforskriften”. Dette stiller ytterligere krav 
til beredskap og samhandling med andre etater. 
Kommunestyret har vedtatt at det skulle søkes 
om omklassifisering av rådhusets tilfluktsrom 
fra privat til offentlig, noe som er innvilget for 


mesteparten av plassene. Dette ga igjen mulig-
het for å søke om frikjøpsmidler til oppgrader-
ing. Dette ble innvilget med kr. ca 546.000,- 
pluss renter. Ombyggingen er gjennomført 
uten bruk av kommunale budsjettmidler. Til-
fluktsrommet kan igjen brukes av skytter-
lagene og pistolklubben og med bl.a. nytt 
ventilasjonsanlegg og oppgradert el.anlegg vil 
lokalene tilfredsstille regelverk for all tiltenkt 
bruk av tilfluksrommet.   


 


 


 


 
 


3.6 Mål for virksomheten 
I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for 
perioden 2011-2014 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  
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 2012. Siste undersøkelse var 
en omfattende innbyggerundersøkelse tilbake i 







 


 
 


33 


2009. Det planlegges ny tilsvarende under-
søkelse i 2014. 
 
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 informa-
sjon 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. 
 
Det ble ikke gjennomført noen medarbeider-
undersøkelse i 2012. Siste undersøkelse ble 
gjennomført i 2011. Resultatene herfra viste at 
samtlige spørsmålsgrupper hadde en positiv 
utvikling. Aller best utvikling hadde spørsmål 
knyttet til overordnet ledelse, fysiske arbeids-
forhold og trivsel. Det planlegges en ny 
tilsvarende undersøkelse i 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Økonomistyring 
 


Sentraladministrasjonen har gjennomgående 
stor fokus på rett og kostnadseffektiv drift i 
forhold til tjenesteproduksjonen.  
 
Regnskapsmessig netto driftsresultat for sen-
traladministrasjonen har vært gjennomgående 
positivt de siste årene – og 2012 er ikke noe 
unntak dersom en ser bort fra merutgiftene til 
ikke-kommunale barnehager. Da avviket er 
positivt – det vil si en netto mindreutgift i for-
hold til budsjett, foreslås ingen tiltak for å nå 
resultatmålet etter BMS. Rådmannen vil opp-
rettholde fokus på hyppig og god økonomi-
kontroll også fremover. 
 


3.8 Sluttkommentar 
Medarbeiderne i sentraladministrasjonen 
arbeider under et vidt spekter av oppgaver 
rettet både mot innbyggerne, politikere, fylket, 
staten og internt i organisasjonen. Rådmannen 
vil igjen rose alle i staben for nok et år med 
stor arbeidsinnsats. Oppgavene er løst på en 
tilfredsstillende måte innenfor de økonomiske 
rammene som er bevilget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 
 


34 


 
Virksomhet 


GRUNNSKOLE 
 
 
 
 


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


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


 
 


4.2 Regnskapsresultat, drift 
Virksomhetens driftregnskap for 2012 viser 
følgende hovedtall (kr x 1.000): 
 


  Regn 12 Bud 12 Avvik kr Forbr% 
Utgifter 45 603 43 218 2 385 105,5 % 
Inntekter -8 674 -6 554 -2 120 132,3 % 
Netto 36 929 36 664 265 100,7 % 


 
 


Netto merutgift i 2012 for grunnskole blir 
dermed: kr 265 000 
 
Merk at dette resultatet inkluderer både postert 
reguleringspremie og premiefond fra pensjons-
ordningen. Videre inkluderes inntektsført kom-
pensasjon fra merverdiavgift som opprinnelig 
er budsjettert på fellesområde. 
 
Utviklingen i netto avvik mellom driftbudsjett 
og driftregnskap siste 3 år (kr x 1.000): 
 


  Regn 10 Regn 11 Regn 12 Gj.snitt 
Avvik nto -1 289 -651 265 -558 
Forbruk% 96,2 % 98,2 % 100,7 % 98,4 % 
 
Avviket skyldes i hovedsak uforutsette utgifter 
til spesialundervisning for elever som er bosatt 
i andre kommuner og der Marker har det øko-
nomiske ansvaret. Dette er varslet i tertial- 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


rapportene for 2012. For ytterligere kommentar 
til avviket vises til pkt. 7 i rapporten. 
 


4.3 Regnskapsresultat, investering 
Virksomhetens investeringsregnskap for 2012 
viser følgende hovedtall (kr x 1.000): 
 


  Regn 12 Bud 12 Avvik kr Forbr% 
Utgifter 189 188 1 100,5 % 
Inntekter -189 -188 -1 100,5 % 
Netto 0 0 0 0,0 % 


 


4.4 Personellressurser  
Virksomheten har i 2012 disponert 58,77 
årsverk fordelt på 73 ansatte. Utviklingen de 
siste tre årene viser: 
 


                                                                      Årsverk                
 Ansvar 2010 2011 2012 


2000 2,82 2,52 2,50 
2060 51,93 53,32 53,27 
2070 2,74 3,11 3,00 
Sum 57,49 58,95 58,77 


 
Innføringen av valgfag for ungdomstrinnet 
pålegger skolen et høyere uketimetall. Dette 
skulle tilsi en økning i antall årsverk, men 
samtidig er det registrert en nedgang i antall 
elever. 
 


4.5 Aktiviteter 
Marker skole har pr. 1. oktober 2012 (GSI) 
410 elever, hvorav 260 på barnetrinnet (1-7) og 
150 på ungdomstrinnet (8-10). Elevtall de siste 
4 foregående skoleårene viser: 
 


• 2011/2012:  432 elever 
• 2010/2011:  441 elever 
• 2009/2010:  420 elever 
• 2008/2009:  447 elever 







 


 
 


35 


Elevtallet varierer fra år til år. Budsjettet 
justeres normalt ikke i forhold til endringer i 
elevtall, da dette ikke vil påvirke antallet 
klasser. Det som i større grad påvirker ressurs-
situasjonen er antall elever med ulike behov 
for tilrettelegging og spesialundervisning.  
 
I følge de siste tallene fra Kostra (2012), 
bruker Marker kommune noe mindre i netto 
kroner pr. skoleelev enn kommuner i samme 
kostragruppe, men over gjennomsnittet både 
for Østfold og landet.  
 
Mål i korrigerte brutto driftsutgiftene til skole 
pr. elev viser kostra kr 102.497 for Marker 
kommune i 2012. Snittet for Østfold er kr 
96.488 og for landet kr 102.166. Kostra-
gruppen viser kr 112.525.  
 
Pr 1. oktober 2012 var det 53 elever som 
benyttet seg av ordningen med leksehjelp for 
1.-4.trinn, og det var 71 barn i skolefritids-
ordningen (SFO). 
 
Skolen startet høsten 2012 med innføringen av 
valgfag for ungdomstrinnet. Vi gikk ut med 
fire valgmuligheter, og elevene på 8. trinn 
fordelte seg på følgende måte: 
 


• Sal og scene – 18 elever 
• Fysisk aktivitet og helse – 18 elever 
• Design og redesign – 8 elever 
• Teknologi i praksis – 9 elever 


 
Skolen har gjennomført MOT-opplegg med 
alle klasser på ungdomstrinnet. 
 


4.6 Mål for virksomheten 
I gjeldende kommuneplan er 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.” 
 
I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for 
perioden 2012–2015 er de strategiske målene 
for virksomheten formulert slik: 
 


”Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK 06) 
og opplæringsloven er viktige styringsdoku-
menter for skolen.  Herfra har Marker skole 
(jfr. vår lokale arbeidstidsavtale) spesielt fokus 
på: 


- at alle elever på Marker skole skal få 
tilpasset opplæring  


- at Marker skole skal være en lærende 
organisasjon  


 
Overordnet målsetting for Marker skole ble 
vedtatt i Kommunestyret 8. april 2008. Den 
lyder 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 
• rettferdige og godt kvalifiserte lærere 
• trygghet og trivsel i skolehverdagen 


 
Ut fra disse overordnede målsettingene skal 
Marker skole de neste tre årene (2010-2013) 
jobbe med følgende utviklingsområder:  
 


a. Lesing i alle fag  
b. Vurdering for læring  


 
Ved at skolen holder fokus på arbeidet med 
lesing og vurdering mener vi at elevenes 
læringsutbytte vil kunne øke. 
 
Når det gjelder fokus på grunnleggende ferdig-
heter, er det viktig med god lærerdekning og 
kontinuitet de fire første skoleårene.  Dette vil 
kunne ivaretas ved at antall årsverk i skolen 
ikke reduseres når elevtallet går noe ned. Dette 
har imidlertid ikke skjedd, se pkt. 4 i rapport-
en. Tidlig innsats vil forhåpentligvis kunne 
føre til at behovet for spesialundervisning blir 
mindre.  
 
Når det gjelder mål, vises det ellers til til-
standsrapporten for grunnskolen i Marker 
kommune og den politiske behandlingen av 
denne. 
 


4.7 Resultat etter balansert målstyring  
 


Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Høsten 2012 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. og 8. trinn hadde resultater som lå under 
lands- og fylkessnitt på alle de tre prøvene.  
 
På 9. trinn var resultatene i regning svakere 
enn lands- og fylkessnitt, og resultatene i 
lesing var likt med fylkessnitt og svakere enn 
landssnitt. 
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Skolen har fokus på de grunnleggende ferdig-
hetene og jobber med konkrete tiltak for å 
forbedre resultatene, jfr. mål knyttet til til-
standsrapporten.  
 
Skolen gjennomførte elevundersøkelsen på 7. 
og 10. trinn våren 2012. Ifl. balansert mål-
styring er skolens mål å ha bedre resultater enn 
landsgjennomsnittet. Når det gjelder trivsel 
med lærerne, mobbing og faglig veiledning er 
resultatene for 7. trinn bedre enn både lands- 
og fylkessnitt. Resultatene på 10. trinn er litt 
svakere eller likt med fylkes- og landssnitt.  
Det er viktig at skolen fortsetter sitt arbeid med 
elevenes læringsmiljø og elevenes trivsel. 
Skolen vil også fortsette å jobbe med elevenes 
motivasjon og styrke holdningen til at det å 
være flink på skolen er noe positivt.  
 
Skolen har gjennomført skriftlig eksamen på 
10.trinn i fagene norsk, matematikk og 
engelsk. Gjennomsnittskarakteren for våre 
elever var 3,6 i engelsk, 3,1 i matematikk, 3,8 i 
norsk hovedmål og 3,75 i norsk sidemål. Til 
muntlig eksamen var gjennomsnittskarakteren 
4,27. Karakterene i norsk er godt over fylkes- 
og landssnitt. I matematikk er karakterene 
bedre enn fylket og likt med landet. I engelsk 
er gjennomsnittskarakterene for Marker noe 
under lands- og fylkessnitt.  
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Det er ikke gjennomført medarbeiderunder-
søkelser i 2012. Neste undersøkelse er planlagt 
i 2013. 
 
Sykefraværet fordeler seg med 2,3 % (2,9 %) 
på administrasjon, 7,3 % (7 %) på grunnskole 
og 16,6 % (10,5 %) på SFO. I parentes vises 
tilsvarende tall for 2011. Vi ser en liten økning 
i sykefraværet på grunnskole. En større økning 
i sykefraværet på SFO skyldes langtidsfravær 
som i større grad rammer SFO enn skolen, da 
det på SFO er langt færre ansatte. 
 
I samarbeid med ansatte og tillitsvalgte har 
skoleledelsen et kontinuerlig fokus på arbeids-
miljøet med tanke på å redusere sykefraværet. 
Det er for øvrig lite som tyder på at forhold 
ved arbeidsplassen har vært årsaken til 
fraværet. 
 
Fokusområde: Økonomi: 
Virksomheten viser god balanse mellom bud-
sjett og regnskap, jfr. punkt 2 i rapporten. Et 


avvik på -0,7 % er innenfor vedtatt nedre 
resultatmål på -1 %. 
 
Når skolens budsjettramme ikke blir konse-
kvensjustert i forhold til utgifter knyttet til 
spesialundervisning til elever som er bosatt i 
andre kommuner, får dette konsekvenser for 
ressurssituasjonen for Marker skole.  
  


4.8 Virksomhetsleders sluttkommentar 
Skolens viktigste ressurs er de menneskene 
som arbeider her. Marker skole har ansatte som 
alle er opptatte av å gjøre skolehverdagen god 
for elevene. Av utfordringer i denne forbin-
delse nevnes hvordan vi kan rekruttere og 
beholde lærere med den kompetansen skolen 
trenger. 
 
Virksomhetsleder er meget fornøyd med at 
Marker kommune har ansatt en skole- og 
barnehagefaglig rådgiver fra august 2012. 
Det er også grunn til å være fornøyd med at 
naturfagrommet er ferdig renovert. 
 
Virksomhetsleder har store forhåpninger om at 
tidlig innsats på sikt vil kunne gi enda bedre 
læringsresultater for elevene, og at behovet for 
spesialundervisning kan reduseres i løpet av 
skoletida. En ser derfor med bekymring på at 
skolen det siste året er blitt belastet med 
uforutsette utgifter og har måttet redusere sin 
budsjettramme til fordel for andre kommunale 
virksomheter. Skolen er en viktig arena for 
barns og unges utvikling og livskvalitet videre. 
Økningen i antall barnevernssaker i Marker 
merkes også godt i skolen. Det er viktig at 
skolen får beholde antall årsverk også når elev-
tallet for en periode går noe ned.  
 
Skolen har et godt samarbeid med andre 
kommunale virksomheter. En nevner spesielt 
det gode samarbeidet med UKH. En vel-
villighet og god samarbeidsvilje fra begge 
parter gagner de unge i Marker. 
 
En ser utfordringer i det fysiske skolemiljøet 
med skolebygninger som ikke er tilpasset 
Kunnskapsløftets intensjoner i forhold til mer 
fleksible gruppestørrelser og arbeidsmåter. 
Som eksempel nevnes at skolens vaglfagtilbud 
i noen grad avhenger av hvilke lokaliteter vi 
har. I tillegg har vi noen utfordringer i forhold 
til fysisk arbeidsmiljø og inneklima. 
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Virksomhet 


GRIMSBY BARNEHAGE 
 
 
 
 


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


2300 Førskole  
 


 


5.2 Regnskapsresultat, drift 
Virksomhetens driftsregnskap for 2012 viser 
følgende hovedtall (kr x 1.000): 
 


  Regn 12 Bud 12 Avvik kr Forbr% 
Utgifter 5 656 5 217 439 108,4 % 
Inntekter -1 571 -1 222 -349 128,6 % 
Netto 4 085 3 995 90 102,3 % 


 


Netto merutgift i 2012 for Grimsby barnehage 
blir dermed: kr 90.000 
 
Merk at dette resultatet inkluderer både postert 
reguleringspremie og premiefond fra pensjons-
ordningen. Videre inkluderes inntektsført kom-
pensasjon fra merverdiavgift som opprinnelig 
er budsjettert på fellesområde. 
 
Utviklingen i netto avvik mellom driftsbudsjett 
og driftsregnskap siste 3 år (kr x 1.000): 
 


  Regn 10 Regn 11 Regn 12 Gj.snitt 
Avvik nto -245 -221 90 -125 
Forbruk% 73,9 % 94,2 % 102,3 % 90,1 % 
 
Vi ser at det største avviket kommer fra lønn. 
Vi har siden februar 2012 hatt 120% ekstra-
ressurs på enkeltbarn, derav et merforbruk. 
Dette skal i utgangspunktet trekkes fra 211.  
 
 
 
 


5.3 Regnskapsresultat, investering 
Virksomheten har ikke hatt investeringsutgift-
er/investeringsinntekter i 2012. 
 


5.4 Personellressurser  
Virksomheten har i 2012 disponert 11,9 
årsverk fordelt på 13 ansatte. Utviklingen de 
siste tre årene viser: 
 


  Årsverk 
 Ansvar 2010 2011 2012 


2300 10,22 10,85 11,90 
Sum 10,22 10,85 11,90 


 
Det er en økning i årsverk fordi vi er flere barn 
enn tidligere.  
 


5.5 Aktiviteter 
Vi har i 2012 avsluttet Innertier’n 3. Dette er 
en kompetanseheving som 10 indre Østfold 
kommuner driver sammen. I denne omgangen 
gikk det på barn og lek. Dette ble avsluttet med 
en erfaringskonferanse hvor avdelingen som 
deltok la fram sitt prosjekt.  
 
Vi har hatt en fra hver avdeling på. Dette gikk 
på lesing og lesevaner hos de voksne. Verne-
ombud og styrer har deltatt på 40 timers HMS 
kurs. En pedagogisk leder og styrer har deltatt 
på grunnkurs i rus, tidlig intervensjon – rus og 
grunnkurs i kriser og traumer.  
 
Alle deltok i heldagskurs med da andre 
barnehagene og Rømskog barnehage. Da 
hadde vi tre foredragsholdere som tok for seg 
voksenrollen i barnehagen. Vi deltok også med 
alle på kurs om Barn og brudd. I slutten av året 
startet Innertier’n 4 opp, og der har vi også i 
denne omgangen en avdeling med. Nå skal vi 
forske på de minste barna i barnehagen. Det 
blir avsluttet i januar 2014. Pedagogisk leder 
har i den forbindelse blitt med i et PUB-studie 
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(pedagogisk utv.arb. i barnehagen) som kalles 
“de minste barna i barnehagen”. Vi ser stor 
nytte i at våre medarbeidere tar videreut-
danning.  
 
Ellers arrangerer vi for barna karneval, påske-
lunsj, besteforeldrekaffe, foreldrekaffe, vårfest, 
Grimsby Games, FN-markering, lanternefest, 
luciafest, julemiddag og nissefest.   
 
Vi har i 2012 hatt fra 42 barn i januar til 50 
barn i desember. Vi ser at det er mange som 
ønsker barnehageplass på Grimsby, og det er 
hyggelig. I august hadde vi 15 som begynte. 
Det er et høyt tall sammenlignet med fire siste 
år. Da var det bare 6 barn som vi sendte til 
skolen.  
 
           
 


 


 


 


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 alle plass ved 
hovedopptak og at vi bestreber oss på å gi 
tilbud innen to måneder til de som søker ellers 
i året.” 
 
I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for 
perioden 2011 – 2014 er de strategiske målene 
for virksomheten formulert slik: 
 


”Grimsby barnehage: 
- skal være en barnehage der barn og 


foreldre opplever medvirkning 
- vil være med å gi barna sosial 


kompetanse, legge grunnlaget for god 
lek, humor og glede 


- som har reflekterte, friske og tilfredse 
medarbeidere 


- som har god økonomistyring” 
 
Alle som søkte til hovedopptaket fikk plass. De 
som kom etter hovedopptak fikk også plass 


utover høsten. Grimsby har fra høsten 2012 
hatt 360 % pedagogiske ledere på huset, og vi 
har derfor hatt muligheten for å ta inn barn.  
 
Barns medvirkning føler vi at vi blir bare bedre 
og bedre på. Dette er noe vi voksne også må få 
under huden og lære oss til å bruke. Dette 
innebærer at dagene til barna ikke er fylt av 
planer fra oss voksne, men at barna selv er med 
på å dra i gang prosjekter eller få gjennomføre 
det de ønsker innenfor gitte rammer.  
 
Vi forsøker best mulig å ha daglig dialog med 
foreldre og i tillegg blir de tilbudt 2 årlige 
foreldresamtaler og 2 foreldremøter hvor vi ber 
om tilbakemeldinger og tips til oss.  
 
Personalet jobber hele tiden med å være tett på 
barna for å hjelpe dem til å være gode lekere 
som viser omsorg og lytter til de andre. Sosial-
kompetanse er viktig å inneha hvis man skal få 
venner, og dessuten vet vi at barn lærer mye av 
barn.  
 
Medarbeiderundersøkelser og medarbeider-
samtaler viser at Grimsby er et godt sted å 
arbeide. En vanlig arbeidsdag innebærer mye 
latter og humor på huset. Ett par ganger i året 
treffes vi også utenom arbeidstid. Dette har 
stor oppslutning.  
 
Regnskapet for 2012 viser et lite merforbruk. 
Dette skyldes i all hovedsak noe økte lønns-
utgifter.   
 


5.7 Resultat etter balansert målstyring  
Brukere/tjenester: 
 


Det er ikke blitt gjennomført brukerunder-
søkelse i 2012. Neste planlagte undersøkelse er 
i 2013. Hvis man tar utgangspunkt i foreldre-
samtalene, er foreldre stort sett fornøyde.  
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Det er ikke gjennomført medarbeiderunder-
søkelse i 2012. Neste planlagte undersøkelse er 
i 2013. Medarbeidersamtaler viser at Grimsby 
barnehage er et godt sted å arbeide. Det er mye 
positivt som kommer fram under disse 
samtalene.  
 
Nærværsprosenten har i 2012 variert fra 97,3% 
til 100%. Vi ser også at sykemeldinger ikke 
går på noe som er relatert på huset, men har 
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andre grunner. Ett par ganger i året får vi 
dessuten omgangssyke på huset. Dette gjelder 
også de ansatte. Snittet for nærvær har i 2012 
vært på 98,2%, noe vi er meget fornøyd med.  
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


I 2012 har Grimsby et underskudd på 90 000.  
Vi har siden februar 2012 hatt ekstra ressurser 
på barn i 120 % stilling. Dette skal i utgangs-
punktet ikke belastes funksjon 201, men det 
var ikke avsatt noe på funksjon 211.  
 


5.8 Virksomhetsleders sluttkommentar 
Barnehagen tilbyr plass fra 40% til 100%, men 
de siste årene ser vi at flere benytter seg av 80 
og 100 % plasser. I tillegg har de lengre dager, 
så vi har ofte 20 barn på huset når klokken er 
16.30. Da er det heller ikke så mange voksne 
på huset, og vi ser at dette kan være en ut-
fordring. Vi har derfor nå tre voksne til kl. 
17.00, mot før to voksne. Vi så at det ikke kom 
barn i barnehagen før kl. 06.30. Derfor har vi i 
samarbeid med foreldrene midlertidig endret 
åpningstid til 06.30. Foreldre som har behov 
for at man åpner 06.00 gir beskjed ett par dager 
i forveien. På denne måten får vi større 
voksentetthet en halvtime lenger hver dag, og 
det er veldig bra.  
 
Høsten 2012 tok vi inn to lærlinger og en lære-
kandidat. Vi håper med dette at det skal bli 
flere barne- og ungdomsarbeidere i kommun-
en. 
 
Vi ansatte også en ny pedagogisk leder i 
august, i tillegg 2 fagarbeidere. Virksomheten 
skulle ha tre fagarbeidere, men fikk bare 2 som 
takket ja. 
 
Barnehagen blir 25 år i 2013. Dette merker vi 
ved at vi stadig må skifte ut ting som kopi-
maskin, vaskemaskin, det er stoler som går i 
stykker, osv. Dette gjør utslag på vårt budsjett, 
og vi ser at det kommer det også til å bli i 


årene som kommer. Høsten 2012 måtte vi 
ringe etter foreldre og be de hente barna fordi 
vi ikke hadde vann. Strømmen hadde gått og vi 
hadde derfor ikke vann i barnehagen. Store 
deler av kommunen var rammet av strøm-
bruddet. Grunnen til at vi stengte er at vi ikke 
kan drive barnehagen hygienisk. Da tenker vi 
særlig på avdelinger med bleieskift, men også 
på avdelinger hvor de skal på do og at ingen 
får vasket seg i etterkant. 
 
Barnehagen fikk i slutten av året satt inn nye 
vinduer i gangen oppe mot nord og nye vindu-
er og dør ved inngangen. Det har resultert i at 
det har blitt mye varmere og mer behagelig 
temperatur i gangen og i inngangspartiet.  
Vi har heldigvis mange gode samarbeids-
partnere i de andre virksomhetene, og vi ser at 
det er godt å ha et nettverk å spille på.  
 
Virksomheten har 3 pedagogiske ledere, en 
konstituert pedagogisk leder, to fagarbeidere, 6 
pedagogiske medarbeidere, to lærlinger, en 
lærekandidat utenom styrer. Dette er en gjeng 
med mye humor, som har godt pågangsmot, de 
er stabile, pålitelige og barnehagen hadde ikke 
vært den samme uten disse menneskene.   
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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 
3600 Barnevernstjenesten 


 
 
Jordmortjeneste er nå lagt inn i ansvar helse-
stasjon, slik at alt er regnskapsført på helse-
stasjon. 
 


6.2 Regnskapsresultat, drift 
Virksomhetens driftregnskap for 2012 viser 
følgende hovedtall (kr x 1.000): 
 


  Regn 12 Bud 12 Avvik kr Forbr% 
Utgifter 21 393 19 030 2 363 112,4% 
Inntekter -6 032 -5 104 -928 118,2% 
Netto 15 361 13 926 1 435 110,3% 


 
Netto merutgift i 2012 for familie & helse 
blir dermed:  kr 1.435.000. 
 
Merk at dette resultatet inkluderer både 
postert reguleringspremie og premiefond fra 
pensjons-ordningen. Videre inkluderes inn-
tektsført kompensasjon fra merverdiavgift 
som opprinnelig er budsjettert på felles-
område. 
 
 
 
 


 
 
Utviklingen i netto avvik mellom driftbud-
sjett og driftregnskap siste 3 år (kr x 1.000): 
 


  Regn 10 Regn 11 Regn 12 Gj.snitt 
Avvik nto 934 807 1 435 1 059 
Forbruk% 106,7% 106,3% 110,3% 108,1% 
 
De største avvikene er på barnevern med et 
merforbruk på kr 1.242.000 mer enn justert 
budsjett og legekontor på kr 361.000 i mer-
forbruk. For barnevernet er det en økning på 
1,2 mill. kroner fra forrige år, mens på lege-
kontor er det reduksjon i inntekt i forhold til 
fjoråret som er årsak til overforbruk. Se pkt. 
7. De andre avdelingene har gått i balanse. 
Regnskapet er tilført merinntekt av fonds-
midler. 
 


6.3 Regnskapsresultat, investering 
Virksomheten har ikke hatt investerings- 
utgifter/investeringsinntekter i 2012. 
 


6.4 Personellressurser  
Virksomheten har i 2012 disponert 19,74 
årsverk fordelt på 26 ansatte. Utviklingen de 
siste tre årene viser: 
 


  Årsverk 
 Ansvar 2010 2011 2012 
Virksomhetsleder 0,4 0,4 0,4 
Helsestasjon 2,0 2,0 2,0 
Kommunefysioter. 1,0 1,6 2,1 
Jordmor 0,1 0,25 0,20 
Legetjenesten 4,2 4,29 4,04 
Psykisk helse 4,0 5,0 5,9 
Barnevernstjenesten 2,4 3,9 5,1 
Sum 14,2 17,44 19,74 


 
Økning i stillinger er 50% ergoterapeut-
stilling. På barnevern økning i 1,2 årsverks 
med midler fra Fylkesmannen, inkludert 
stilling fra Rømskog. På psykisk helse er det 
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økt med 0,8 årsverk på prosjekt som 
avsluttes i 2013. Legetjenesten er redusert 
ved at sykehjemslege er flyttet over til 
omsorg. 
 


6.5 Aktiviteter 
Det er født 34 barn i Marker i 2012 mot 28 i 
-11, som alle har fått sin oppfølging fra 
helsestasjonen. Jordmortjenesten har vært 
ute av funksjon en periode midt i året, men 
aktiviteten på slutten av året har tatt seg opp 
igjen og har spesielt fokus på å tenke fore-
byggende folkehelse allerede hos fosteret. 
Helsestasjon har åpen helsestasjon annen 
hver uke, med godt oppmøte. Enkelte små 
barn/ skolebarn blir fulgt spesielt opp i 
forhold til overvekt. Det blir gitt veiledning 
fra helsestasjon til barnehagene. Det opp-
leves som at mange familier sliter sosialt, 
psykisk og økonomisk. Et viktig fora for å 
prøve å gi disse familiene rett hjelp, er 
forum ”felles barn”, hvor skole, barnehage, 
barnevern, psykisk helse, helsestasjon, PPT 
og BUP tar opp saker anonymt eller med 
samtykke, for å kunne ha en tverrfaglig 
kompetanseutveksling. 
 
Fysioterapitjenesten har blitt utvidet med 
ergoterapi i løpet av høsten. Ergoterapeut 
som spesielt tar seg av rehabilitering gjen-
nom tilrettelegging og hjelpemidler, har og 
startet opp Skrivedans for småskoletrinn, for 
å utvikle koordinasjon. For barn er det også 
igangsatt prosjekt innenfor stabilitetstrening 
for urolige barn og barn med AD/HD.  
 
Det totale trykket på fysioterapitjenester i 
kommunen er stort og det har blitt lengre 
ventetid på behandling, særlig på fysikalsk 
institutt, etter at pasienter raskere blir uts-
krevet fra sykehus til hjemkommunen. Re- 
habilitering gjøres mer i hjemkommune, 
både i institutt og på rehab.avd.på MBSS. 
Det er utviklet prioriteringsnøkler for inntak 
av pasienter. 
 
Legekontoret har et høyt antall besøkende. 
Det har blitt gjort enkelte interne tilpasning-
er for å best mulig håndtere pasientstrøm på 
både telefon, laboratoriet og for legeunder-
søkelse. Det er tilsatt en tredje fastlege i 
løpet av året, men antallet helsepersonell er 
det samme, og arbeidsmengden er stor. 


Psykisk helse har i 2012 hatt prosjektleder i 
hel stilling i rusprosjektet STYRK, og i 
tillegg 80% prosjektarbeiderstilling fra 
august-12. Prosjektet avsluttes våren -13. I 
tillegg til mange og krevende tjenester over-
for brukere og deres pårørende, har øvrig 
ansatte også bidratt i rusprosjektet med blant 
annet et samlingssted, kalt Fellesskapet, en 
gang hver annen uke. 
 
Enkelte brukere avsluttes, mens nye kommer 
til og avd.har gjennom året hatt 65 voksne 
brukere. Av disse har 28 ROP lidelse (Rus 
og psykisk lidelse.)Totalt har avd. hatt kon-
takt med 32 barn og deres foresatte, hvorav 
psykisk helsearbeider for barn/unge har de 
fleste. Det har vært en gradvis økning av de 
yngre de siste årene. Dagsenter for psykisk 
helse er åpent 1 dag/uke, med snitt 7 
brukere. 
 
I barnevernstjenesten har det vært en økning 
av tunge nye saker med mye oppfølgings-
arbeid og betydelige kostnader. De nye 
sakene har kostet 1,3 mill. kroner tilsvarende 
hva overforbruket på barnevern har vært. 57 
barn mot 50 barn i 2011 har vært innom 
tjenesten. Nye undersøkelser har vært 25, 
mot 27 året før. 
 
Antallet barnevernstiltak i forhold til inn-
byggertallet er relativt høyt. Det er utøkt 
med 1,50 årsverk i tjenesten samtidig som 
Rømskog også er kommet med i tjenesten.  
 
 
 
 


 


 


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


”Virksomhet familie og helse består av 
flere avdelinger som har hver sine 
målsettinger. Et sammenfattet og 
overordnet mål for virksomheten er: 
Virksomhet familie og helse skal arbeide 
for å forebygge helseskader og sosiale 
skader, og dekke innbyggernes behov for 
helse og sosiale tjenester. 
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I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for 
perioden 2012 – 2015 er de strategiske 
målene for virksomheten formulert slik: 
 
Gode tjenester / Brukermedvirkning: 
 


Virksomheten har fokus på å gi brukerne 
gode nok tjenester ut i fra de behov de har, 
etter gjeldende lover og forskrifter. Sam-
arbeid og koordinering mellom de ulike 
ansvarene er satsningsområde. Det skal være 
brukermedvirkning på individnivå, 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. 
Det må være et tilfredsstillende antall 
personale til å møte de lovpålagte tjenester 
som ytes. Veiledning og medarbeidersam-
taler benyttes. 
 
Kompetanseutvikling:  
Det skal tilrettelegges for at medarbeidere 
skal kunne delta på kurs og opplæring som 
er relevant for den daglige jobben og ut-
viklingen av virksomhetens fagkompetanse.  
 


6.7 Resultat etter balansert målstyring  
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Det er ikke gjennomført brukerundersøkels-
er i 2012 og det vil i 2013 bli gjennomført 
brukerundersøkelser på barnevernstjeneste 
og fysio/ergoterapitjenesten. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Det er ikke gjennomført medarbeiderunder-
søkelse i 2012, og skal gjennomføres i 2013. 
Sykefraværet i virksomheten er lavt. 
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


Netto avvik viser straks over 10%. Det er 
ytterligere en økning enn tidligere år, og 
merutgiften ligger på legekontor og barne-


vernstjeneste. Barnevernsnemnda er evaluert 
og vedtatt videreført, slik at utfordringene er 
kjent for disse. Det er inngått et samarbeids-
prosjekt i Indre Østfold som skal vurdere 
bl.a. barnevernstjenestenes behov for bruk 
av konsulenter, og ev. annen utnyttelse av de 
ressurser.  
 
Når det stort sett er lovpålagte tjenester som 
utføres i virksomhetene, er det vanskelig å 
redusere tjenestetilbudet etter budsjett. Å 
overføre midler mellom avdelingene er også 
vanskelig, da alle områdene har lovpålagte 
tjenester. 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 alle avdelingene har det vært 
tilført/endret personale, noe som alltid er 
krevende i forhold til kompetanseoverføring.  
Personalet viser stort ansvar og er stolte av 
arbeidsplassen og tjenestene de gir i Marker 
kommune. Det er også innenfor denne 
virksomheten at upopulære avgjørelser 
overfor enkeltpersoner må gjøres. Dette er 
en ekstra utfordring for personalet, som de 
også viser at de takler. Det er viktig at de i 
slike situasjoner kan få kollegastøtte og 
forståelse fra overordende. I tillegg har også 
flere brukt sine ressurser på å ta 
etter/videreutdanning i tillegg til daglige 
arbeidsoppgaver.  
 
Virksomhetsleder takker arbeidstakerne for 
den innsats de gjør gjennom året, slik at 
innbyggerne får det tjenestetilbudet de har 
rett på. 
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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 2012 viser 
følgende hovedtall (kr x 1.000): 
 


  Regn 12 Bud 12 Avvik kr Forbr% 
Utgifter 6.273 5.622 651 112 % 
Inntekter -2.507 -1.572 -935 137 % 
Netto 3.766 4.050 -284     93 % 


 


Netto mindreutgift/innsparing i 2012 for NAV 
blir dermed kr 284.000 
 
Merk at dette resultatet inkluderer både postert 
reguleringspremie og premiefond fra pensjons-
ordningen. Videre inkluderes inntektsført kom-
pensasjon fra merverdiavgift som opprinnelig 
er budsjettert på fellesområde. 
 
Utviklingen i netto avvik mellom driftbudsjett 
og driftregnskap siste 3 år (kr x 1.000): 
 


  Regn 10 Regn 11 Regn 12 Gj.snitt 
Avvik nto 233 170 -284 40 
Forbruk% 6,8 % 5,0 % 0,9 % 4,2 % 
 
Vi har, for første gang etter at vi ble NAV, et 
resultat som viser at vi har et mindreforbruk.  
Årsaken er i hovedsak at inntektene er vesent-
lig høyere enn budsjettert.  Ser vi derimot på 
utgiftssiden, så er utgiftene også langt høyere 
enn det vi budsjetterte med. For ytterligere 
kommentar til avvikene, vises til pkt x.7. 
 


7.3 Regnskapsresultat, investering 
Virksomheten har ikke hatt investeringsutgift-
er/investeringsinntekter i 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


7.4 Personellressurser  
Virksomheten har i 2012 disponert 2,0 årsverk 
fordelt på 3 ansatte. Utviklingen de siste tre 
årene viser: 
 


  Årsverk 
 Ansvar 2010 2011 2012 


3810 2,0 2,0 2,0 
Sum 2,0 2,0 2,0 


 


7.5 Aktiviteter 
Det har vært en oppgang i antall sosialhjelps-
mottakere i 2012. Den positive utviklingen vi 
har sett fra 2010 og framover, med nedgang av 
antall brukere, har dessverre snudd igjen. Fra å 
ha hatt 114 tilfeller i 2011, kom vi opp i 124 
brukere dette året. 
 
Vi har videreført fokuset på ungdom, og jobber 
fortsatt med at ingen ungdommer mellom 18 
og 24 år skal være passive langtidsmottakere 
av sosialhjelp.  Dette målet har vi nådd i 2012.  
Vi bruker de virkemidlene vi har svært aktivt, 
og både kurs og praksisplasser er aktuelt for 
denne brukergruppen.  Vi har et godt sam-
arbeid både med andre virksomheter i kom-
munen og det lokale næringslivet, og klarer 
derfor stort sett å skaffe praksisplasser til de 
som trenger det. 
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Vi tok imot 5 nye flyktninger i 2012. 2 av disse 
er enslige flyktninger og teller med i det antall-
et vi har forpliktet oss til å ta imot (5 flyktning-
er i perioden 2011-2013). De resterende tre, en 
voksen og to barn, kom i forbindelse med 
familiegjenforening. 
 
Vi har hatt 2 personer i kvalifiseringsprogram 
dette året.  Det er et lavere antall enn det 
Fylkesmannen har stipulert for en kommune av 
Markers størrelse, men på linje med det vi 
lokalt mener er riktig nivå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


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 2012 – 2015 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 ble gjennomført brukerundersøkelse ved 
virksomheten våren 2012.  Både brukere som 
mottok kommunale tjenester og statlige 
tjenester deltok i undersøkelsen. Bruker-
undersøkelsen ble gjennomført i alle kom-
munene i Østfold, noe som gjør at vi kan 
sammenligne oss med resten av fylket.  
 
 Resultatet viser at brukerne våre er svært 
fornøyde med NAV-kontoret.  Vi scorer høyt 
både på at brukeren føler at de blir møtt med 
respekt, og at de opplever at veilederne ønsker 
å finne gode løsninger sammen med dem.  


Det er også gledelig at brukeren opplever at 
fokus på å komme i arbeid/komme tilbake i 
arbeid er sterkt tilstede i veiledningssamtalene.   
 
Det området som vi scorer lavest på, er 
spørsmålet om informasjon.  En del brukere 
opplever at det er vanskelig å forstå den 
informasjonen som vi gir.  Dette tar vi på 
alvor, og vil prøve å bli tydeligere i både 
skriftlig og muntlig informasjon.  Hele 
kontoret skal blant annet gjennomgå et kurs 
som heter «Klart språk».  
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Det har vært gjennomført medarbeiderunder-
søkelse i virksomheten.  Det er den statlige 
styringslinjen som administrerer denne, men 
alle ansatte, uavhengig av ansettelsesforhold, 
svarer på undersøkelsen.  Maksimalt kan man 
oppnå 30 poeng, og resultatet hos oss ble 27,3. 
Riktignok har vi gått litt ned i forhold til 2011-
resultatet, men fortsatt er det et svært godt 
resultat. Undersøkelsen bekrefter at vi har et 
godt arbeidsmiljø.  Det er likevel viktig å 
opprettholde fokuset på HMS-arbeidet.   
 
Sykefraværet ved virksomheten totalt har vært 
høyere i 2012 enn tidligere år.  Vi har hatt noe 
vikarbruk deler av året, men det er ikke lett å 
finne kvalifiserte vikarer. Det har derfor i 
perioder blitt større arbeidsbelastning på de 
medarbeiderne som har vært på jobb.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


Virksomheten har hatt et mindreforbruk totalt 
sett i 2012. Når vi ser nærmere på tallene, så 
viser det seg at utgiftene er langt høyere enn 
budsjettert. Vi har brukt kr. 651.000 mer enn 
det vi regnet med på forhånd. Det er i hoved-
sak utgifter til økonomisk sosialhjelp som står 
for det største merforbruket.  Ser vi kun på 
denne arten, så har vi et merforbruk på kr. 
723.000. Sammenlignet med 2011 har ut-
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giftene til økonomisk sosialhjelp økt med kr. 
234.000.  
 
Dette er et resultat av at vi har hatt flere 
brukere i år enn tidligere år. Vi har også hatt en 
økning av langtidsmottakere av sosialhjelp. I 
2011 var det 36 personer som fikk ytelse i mer 
enn 3 måneder.  I 2012 er dette tallet økt til 51 
personer. 
 
På inntektssiden er det også stort avvik.  Vi 
hadde budsjettert med en inntekt på drøyt 1,5 
mill. Resultatet ble en inntekt på 2,5 mill. 
Årsaken til avviket er at vi har fått et høyere 
tilskudd fra IMDI enn budsjettert, jfr. antall 
nye flyktninger som er beskrevet i punkt x.5. 
 


7.8 Virksomhetsleders sluttkommentar 
Vi har i noen år nå hatt nedgang i antall 
sosialhjelpsmottakere. Det viktigste og mest 
positive med dette er selvsagt at det har vært 
færre som har hatt behov for vår bistand. Det 
har også vært motiverende å se at de tiltakene 
vi har satt inn har gitt resultater. Selv om vi nå  
opplever en oppgang i både antall sosialhjelps-
mottakere og utbetalinger, er det viktig ikke å 
miste troen på at det nytter å drive tett opp-
følging. Vi stiller krav til brukerne våre, sam-
tidig som vi ønsker å gi dem muligheter til å 
bli selvforsørget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Takket være den gode jobben som de ansatte 
utfører, kan vi være trygge på at brukerne får 
tjenester med god kvalitet. Det er også takket  
være medarbeidernes positive holdninger og 
væremåter at vi har en arbeidsplass som er 
preget av samarbeid, trygghet og humor. 
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Virksomhet 


UTVIKLINGSHEMMEDE 
 
 
 
 


8.1 Om virksomheten 
Virksomhetsleder: Hege Kasbo Fog 
Fagansvarlig: Marthe Henriksen 
 
Virksomheten omfatter følgende ansvars- 
område: 
 


4300 Lilleveien Bofelleskap og Tunet 
Dagsenter 
 


 
Virksomheten omfatter Lilleveien boliger med 
7 selveierleiligheter og felles areal. Her yter vi 
tjenester ut fra ”Lov om kommunale helse-og 
omsorgstjenester”. Hver bruker har egne 
vedtak på tjenester i boligen. 
  
Tunet dagsenter er definert som aktivitetstilbud 
for utviklingshemmede brukere. Alle som bor i 
Lilleveien har dagtilbud på Tunet. Vi har også 
en bruker fra Aremark som kjøper plass hos 
oss. 
 
Vi yter også tjenester etter vedtak for brukere 
under 18 år som bor hjemme og brukere over 
18 år som har egen leilighet i Marker 
kommune. 
 


8.2 Regnskapsresultat, drift 
Virksomhetens driftsregnskap for 2012 viser 
følgende hovedtall (kr x 1.000): 
 


  Regn 12 Bud 12 Avvik kr Forbr %   
Utgifter 6 578 6 920 -342 95,1 %   
Inntekter -469 -473 4 99,2 %   
Netto 6 109 6 447 -338 94,8 %   


 
 


Netto mindreutgift/innsparing i 2012 for 
utviklingshemmede blir dermed: kr 338.000. 
 
Merk at dette resultatet inkluderer både postert 
reguleringspremie og premiefond fra pensjons-
ordningen. Videre inkluderes inntektsført kom- 


 
 
pensasjon fra merverdiavgift som opprinnelig 
er budsjettert på fellesområde. 
 
Utviklingen i netto avvik mellom driftsbudsjett 
og driftsregnskap siste 3 år (kr x 1.000): 
 


  Regn 10 Regn 11 Regn 12 Gj.Snitt   
Avvik nto 499 -10 -338 50 151 
Forbruk % 107,6 % 99,8 % 94,8 % 100,7 % 3 
            


8.3 Regnskapsresultat, investering 
Virksomheten har ingen investeringsutgifter 
eller inntekter i 2012. 
 


8.4 Personellressurser  
Virksomheten har i 2012 disponert 10,2 
årsverk fordelt på 16 ansatte. Utviklingen de 
siste tre årene viser: 
 


  Årsverk 
 Ansvar 2010 2011 2012 


4300 12,3 9,9 10,2 
Sum 12,3 9,9 10,2 


 
Virksomheten har små endringer i personell-
ressurser i 2012.  Leiligheten som stod ledig er 
kjøp av ny bruker og vil være innflytningsklar 
2013 hvor vi vil få økt bemanningsbehov.  
 
Stillingene til virksomhetsleder og fagansvarlig 
ligger også i disse tallene. 
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8.5 Aktiviteter 
I 2011 ble det bestemt at stillingen som 
virksomhetsleder skulle lyses ut internt i 
virksomheten. Hege Kasbo Fog starter opp i 
stillingen fast fra 1. mars 2012. 
 
På grunn av sykdom ble den årlige ferieturen 
til brukerne avlyst. For å gi brukerne et tilbud 
ble det bestemt at 4 av de ansatte skulle 
”flytte” inn på Lilleveien og lage ferie ut fra 
huset. Dette ble en kjempe fin uke for alle og 
tilbakemeldingene var gode. Tross sykdom på 
huset kunne vi gi alle ett bra tilbud med 
dagsturer som de selv bestemte. 
 
I 2012 har vi hatt både lærling og person på 
tiltak hos oss. Det er gode ressurser for oss og 
vi er glad for hva dette gir oss i en travel 
hverdag.  
 


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


”tjenestetilbudet skal utarbeides i nært 
samarbeid med bruk og ytes på lavest mulig 
omsorgsnivå” 
 
Øvrige definerte mål for virksomheten som vi 
jobber etter:  
 
Lilleveien: 
 


Tjenesten skal bestå av praktisk hjelp gitt som 
opplæring. Dette vil si at oppgavene blir utført 
sammen med brukere. Hvor hensikten er å 
gjøre brukerne mest mulig selvstendig ut i fra 
egne forutsetninger. 
 
Tunet: 
 


Aktivitets tilbud skal bidra til en meningsfull 
hverdag med et variert tilbud av aktiviteter og 
opplevelser. Det tas hensyn til individuelle 
behov og interesser. Det skal legges til retter 
for trygghet, trivsel og utvikling for den 
enkelte bruker. 
 
I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for 
perioden 2012 – 2015 er de strategiske målene 
for virksomheten formulert slik: 
 


• Effektiv ressursbruk/god økonomistyring 
• Gode tjenester /brukermedvirkning 
• God service 
• Friske medarbeidere/godt arbeidsmiljø 


8.7 Resultat etter balansert målstyring  
 


Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


2012 har vært et spennende år for oss. Det skal 
i 2013 flytte inn ny bruker ved Lilleveien og 
det er mye som skal falle på plass før det skjer. 
Vi har hatt et tett samarbeid med pårørende og 
andre instanser for å få en god overgang for 
den nye bruker. Det er ikke gjennomført 
brukerundersøkelse i 2012. Forventet ny 
undersøkelse er i 2014. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Det ble i 2011 bestemt at vi skulle sette fokus 
på forflytningsteknikker for de ansatte. Vi har 
fått et godt samarbeid med ergoterapeut og vil 
fortsette dette arbeidet fremover.  
 
Samlet sykefravær for Lilleveien Bofellesskap 
og Tunet dagsenter var 4,7% i 2012. 
 
Det er ikke gjennomført noen medarbeider-
undersøkelse i 2012. Forventet ny under-
søkelse er i 2013. 
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


Hovedårsaken til mindreutgift/innsparing i 
2012 resultatet må tilskrives mindre bruk av 
vikarer enn budsjettert samt postert premie-
avvik KLP. 
 


8.8 Virksomhetsleders sluttkommentar 
2012 har vært ett hektisk, men innholdsrikt år 
for virksomheten og leder. Vi har blitt kjent 
med ny bruker og virksomhetsleder har brukt 
året til og ”å finne sin plass”.  
 
Som virksomhetsleder møter man mange 
utfordringer i hverdagen, men all ære til de 
ansatte som har vært tålmodige og støttende i 
min nye rolle. De gir mye av seg selv og bidrar 
til at virksomheten utviklingshemmede er en 
fin plass å jobbe.  
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Virksomhet 


PLEIE OG 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 
4770 Støttekontakt 
4771 Avlastning 
4772 Omsorgslønn 


 
 


9.2 Regnskapsresultat, drift 
Virksomhetens driftregnskap for 2012 viser 
følgende hovedtall (kr x 1.000): 
 


  Regn 12 Bud 12 Avvik kr Forbr% 
Utgifter 60 338 54 785 5 553 110,1 % 
Inntekter -14 999 -11 891 -3 109 126,2 % 
Netto 45 338 42 894  2 445 105,7 % 
     


 


Netto merutgift i 2012 for omsorg blir dermed:  
kr 2.445.000 
 
Merk at dette resultatet inkluderer både postert 
reguleringspremie og premiefond fra pensjons-
ordningen. Videre inkluderes inntektsført kom-
pensasjon fra merverdiavgift som opprinnelig 
er budsjettert på fellesområde. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
Utviklingen i netto avvik mellom driftbudsjett 
og driftregnskap siste 3 år (kr x 1.000): 
 


  Regn 10 Regn 11 Regn 12 Gj.Snitt   
Avvik nto 1 220 1 591 2 445 1 752 151 
Forbruk % 103,5 % 105,2 % 105,7 % 104,8 % 3 
            


Hjemmehjelp, dagavdelig, støttekontakt, admi-
nistrasjon og avlastning var i balanse. Kjøkken 
og kantine viste et overforbruk på kr. 418.000. 
Hovedvekten av dette var på matvarer og 
sviktende inntekt på middag ut til brukere. 
 
Omsorgslønn hadde et overforbruk på kr. 
205.000. 
 
BPA VISER et overforbruk på kr. 1.054.000. 
Inntektene fra staten på ressurskrevende 
brukere var MYE mindre enn forventet.  
 
Det største avviket var på institusjon og 
hjemmetjeneste. Her var det overforbruk på 
fastlønn og sykevikarer.  
 
Medfinasiering til Sykehuset Østfold ble 
dyrere enn vi hadde budsjettert kr. 350.000. I 
budsjett 2012 disponerte vi noe av med-
finasieringspengene fra staten til utøking av 
sykehjemslege og ergoterapeut. Hadde vi ikke 
gjort det viser prognosene fra Helsedirektoratet 
at vi hadde et forbruk på 3,9mill.kr og vi fikk 
4,1mill. kr. til disposisjon. 
 
Fra sommeren 2012 har det eksplodert med 
smitte på huset. Det er både ESBL og VRE 
smitte. Dette har medført mye ekstra jobb og 
kostnader for oss.  
 
Leasing avtalen på bilene i hjemmetjenesten 
gikk ut i 2012. Dette medførte en del ekstra 
kostnader ved innbytte. De nye bilene er også 
dyrere i leie enn de gamle. 
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9.3 Regnskapsresultat, investering 
Virksomheten har ikke hatt investeringsutgift-
er/investeringsinntekter i 2012. 
 


9.4 Personellressurser  
Virksomheten har i 2012 disponert 65,83 
årsverk fordelt på 113 ansatte. Utviklingen de 
siste tre årene viser: 
 


  Årsverk 
 Ansvar 2010 2011 2012 


4700 5,3 3,4 3,4 
4710 53,59 53,7 54,31 
4720 1,45 1,58 1,58 
4730 3,22 3,22 3,2 
4740 0,80 0,80 0,8 
4750 2,00 2,00 2,0 
4760 0,54 0,54 0,54 


Sum 66,91 65,24 65,83 
 


9.5 Aktiviteter 
• 131(109) brukere med vedtak i hjemme-


tjenesten. 
 


• 84 (86) brukere med vedtak om 
hjemmehjelp. 59 (65) av disse betalte 
minimum takst. 


 


• 48 (40) brukere med vedtak om 
trygghetsalarm. 


 


• 4 (13) morse på somatisk avdeling. 
 


• 3 (6)morse på skjermet avdeling. 
 


• 12 hadde vedtak på dagsenter plass 
 
Dagavdelingen har gjennomført trivselstiltak 
på ettermiddag/kveld i gjennomsnitt en gang i 
måneden. Tall i parentes er tall for 2011 
 
Brukerstyrt personlig assistanse, tre brukere. 
En med et vedtak på 46 timer i uka mens en 
har 10 timer i uka. Disse to har i tillegg vedtak 
i hjemmetjenesten. En bruker med et vedtak på 
139,5timer i uka. Organisert gjennom ULOBA 
 
 
 
 
 


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


RAUS – GLEDE - UTVIKLING 
 


Hovedmål:  
 


Tilpassede tjenester ut i fra brukers behov. 
 


Delmål:  
 


Tydelig informasjon, god og effektiv 
saksbehandling, riktig legemiddelbehandling. 
 
I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for 
perioden 2011 – 2014 er de strategiske målene 
for virksomheten formulert slik: 
 


”Sikre brukerne faglig god pleie, 
rehabilitering og omsorgstjenester på lavest 
mulig omsorgsnivå.” 
 
Målene er nådd. Vi har brukere som er fornøyd 
med tjenestene vi utfører. Alle som har hatt 
behov for en tjeneste har fått hjelp. Vi fikk ut 
øket stillingen på sykehjemslege med 20 %. Nå 
ligger vi på landsgjennomsnittet på 0,39 som er 
et minimum. 
 


9.7 Resultat etter balansert målstyring  
 


Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Ingen brukerundersøkelse ble gjennomført i 
2012. Neste brukerundersøkelse er planlagt 
gjennomført i 2013.Det ble skrevet en 
aktivitetsplan i 2012. Alle avdelingene har satt 
fokus på aktiviteter til beboerne. Hver dag er 
det en aktivitet på bogruppene. Vi har også 
felles aktiviteter i regi av dagavdelingen og 
fysioterapi tjenesten.  
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Medarbeider samtaler på nesten alle ansatte 
høsten 2012. Noen gjenstår og de blir 
gjennomført nå i februar. 
 
Ingen medarbeiderundersøkelser er gjennom-
ført i 2012. Neste medarbeiderundersøkelse er 
planlagt i 2013. 
 
Sykefravær innen Pleie og Omsorg  
 


Ansvarsområder 2011 2012 
4700 adm.omsorg 0,8 3,9 
4710 inst./hj.tj. 9,3 13,2 
4720 per.ass. 2,6 9,5 
4730 hjemmehj. 19,8 5,2 
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4740 dagavd. 7,2 1,5 
4750 kjøkken 14,2 28,1 
4760 kantine 10,0 46,7 
 
Totalt innen PLO i 2012 var 12, 7%. 
 
33 personer hadde en fraværsprosent på over 
BMS som vi har sagt skal være 8 % i PLO. 
Disse personene blir tett fulgt opp i IA 
samtaler. Vi har tilrettelagt arbeidsoppgavene 
så godt vi kan.  
 
 
Høsten 2012 ble det nedsatt en arbeids gruppe 
som fikk som mandat å prøve å redusere 
sykefravær og bedre arbeidsmiljøet ut fra de 
økonomiske rammene vi har. Gruppa leverte 
sitt arbeid i desember 2012. Noen av tiltakene 
kunne vi gjennomføre med engang, men det 
var vanskelig å holde seg innenfor de øko-
nomiske rammene. Disse tiltakene må vi jobbe 
videre med. Arbeidsgruppa sin innstilling vil 
bli informert om i oppvekst og omsorgsutvalg-
et. 
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


I hele 2012 solgte vi plasser til Eidsberg 
kommune. Dette gav oss en merinntekt på 
2.5mill.kr. Det var budsjettert med 1.0 mill. i 
inntekt. Salg av plasser medfører også utgifter i 
form av mat, medisiner og vikarer. I løpet av 
vinter/vår 2013 vil vi innføre multidose i hele 
omsorg. Dette vil forhåpentligvis medføre 
mindre innleie av vikarer ved fravær. Det er 
avdelingssykepleierne som har det faglige 
ansvar og må melde om behov for innleie av 
vikarer. I løpet av våren 2013 blir det ansatt en 
økonomikonsulent i Omsorg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Kostra tall og Tjenesteanalysen for PLO 
Marker for 2011viser at vi drifter billig i 
Marker. Vi har en nettoutgift i forhold til snitt 
for alle landets kommuner på 80 %. 15,3 % av 
alle 80 + har institusjonsplass. Vi gir lite, men 
mange får tjenester av hjemmetjenesten.  
 


9.8 Virksomhetsleders sluttkommentar 
Virksomhetsteam har hatt coaching av John 
Tolmie. Vi hadde både individuelle samtaler 
og i gruppen. Dette var veldig tøft for alle 
involverte parter.  
 
Pleie og Omsorg er en uforutsigbar virksom-
het. Vi gir tjenester til alle som har behov for 
det i Marker. Det er vanskelig å forutsi hvor 
mange som vil bli syke i 2013,  jfr. samhand-
lingsreformen og medfinansiering til syke-
huset.  
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Virksomhet 


FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
 
 
 


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


5100 Forvaltning/drift/vedlikehold 
5101 Vannforsyning 
5102 Avløp og rensing 
5103 Renovasjon 
5104 Brannvesen 
5105 Feiervesen 
5109 Renhold 
5110 Drift og vedlikehold 
5111 Felles maskinpark 
5112 Markerhallen 
5113 Idrettsparken 
5114 Veier, gater m.m 
5115 Ørjetun 


 
 


10.2 Regnskapsresultat, drift 
Virksomhetens driftregnskap for 2012 viser 
følgende hovedtall (kr x 1.000): 
 


  Regn 12 Bud 12 Avvik kr Forbr % 
Utgifter 34.931 33.488 1.443 104,3 % 
Inntekter -24.330 -20.019 -4.311 121,5 % 
Netto 10.601 13.469 -2.868 78,7 % 


 


Netto mindreutgift/innsparing i 2012 for 
forvaltning, drift og vedlikehold blir dermed:  
kr.2.868.000 
 
Merk at dette resultatet inkluderer både postert 
reguleringspremie og premiefond fra pensjons-
ordningen. Resultatet er i hovedsak momskom-
pensasjon påløpt i driftregnskap og inve-
steringssteringsregnskapet 
 
 
 
 
 
 


 
 
Utviklingen i netto avvik mellom driftbudsjett 
og driftregnskap siste 3 år (kr x 1.000): 
 


  Regn 10 Regn 11 Regn 12 Gj.snitt 
Avvik nto -1 322 -5 -2.868 -1.368 
Forbruk% 86,2 % 100 % 78,7 % 88,3 % 


 
Virksomheten har ført 2 områder på aktivitet: 
 


Aktivitet 549 – Anbud Gressklipping 
Anbudssum   kr.582.928 
- Postert 549 kr.177.097 
- Andel lønn kr.236.500 kr.413.597 
Mindre forbruk   kr.169.331 
 
Aktivitet 552 – Anbud Veivedlikehold 
Anbudssum   kr.1.123.500 
- Postert 552 kr.757.407 
- Andel lønn kr.  94.600 kr.   852.007 
Mindre forbruk   kr.   271.493 
 


10.3 Regnskapsresultat, investering 
Virksomhetens investeringsregnskap for 2012 
viser følgende hovedtall (kr x 1.000): 
 


  Regn 12 Bud 12 Avvik kr Forbr% 
Utgifter 16.629 16.214 415 102,5 % 
Inntekter -16.924 -16.214 -710 104,4 % 
Netto -295 0 -295 0,0 % 


 
I samsvar med vedtatt økonomireglement 
legges det frem eget investeringsregnskap for 
de prosjekter der dette er påkrevd. 
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10.4 Personellressurser 
Virksomheten har i 2012 disponert 24,25 
årsverk fordelt på 49 ansatte. Utviklingen de 
siste tre årene viser: 
 


  Årsverk 
 Ansvar 2010 2011 2012 


5101 1,0 1,15 1,8 
5102 1,0 1,75 2,4 
5103 0 0 0,15 
5104 1,0 1,05 1,06 
5105 1,0 0,75 0,80 
5109 11,25 11,37 11 
5110 9,50 7,04 7,04 
5115 0,20 0 0 


Sum 24,95 23,11 24,25 
 
Økningen i antall årsverk kommer av at 2 
ansatte med til sammen 1,5 stilling er overført 
fra Plan/miljø til FDV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


10.5 Aktiviteter 
• Vannforsyning normalt vedlikehold. 2 store 


og 1 mindre vannlekkasje i området langs 
E-18. 


 


• Nytt tak og gavelvegger på trykkøknings-
stasjon og trykktankhus. 


 


• Kloakkrenseanlegg nytt styringsskap til 
sentrifuge, samt normalt vedlikehold. 


 


• Sanering av 60 m. vann og avløpsledninger 
i Tiurveien utført i 2012.  


 


• Utarbeidet anbudsdokumenter for sanering 
av vann og avløpsledninger i Televeien. 
Dette ble lagt ut på Doffin men ingen 
interessenter meldt seg slik at dette arbeid 
ikke er utført. 


 


• Bygningsmessig vedlikehold – Nytt tak på 
Mosbækbygget. Slått sammen 2 leiligheter i 
storgata til 1 leilighet og pusset opp. Rep. 
leilighet i Industriveien etter vannskade. 
Opp gradering av naturfagrommet ved 
Marker skole (U-trinnet). Alle dører i 


gangarealene på U-trinnet er tatt ned pusset 
og malt. Nye GPS styrte skoleklokker.  


 


• Skiftet alle vindusfelt på helsestasjon og 
barnevernsavd. Ombygging av kontorer ved 
barnevernsavd. 


 


• Byttet stoler og bord i alle møterom i 
Marker rådhus. 


• Oppgradering av offentlig tilfluktsrom 
Marker rådhus, med blant annet nytt 
ventilasjonsanlegg - bruk av frikjøpsmidler 


 
 
Innen Enøk: 
 


• Felles styringssystemer for alle anlegg. 
 


• Ferdigstillelse av nye varmepumper ved 
Marker rådhus og Marker Bo og Service. 


 


• Grimsby barnehage byttet vinduer i gang-
arealer, nytt inngangsparti med ny dør og 
omgjøring av glassvegger, etterisolert samt 
lys og varmestyring. 


 


• Markerhallen byttet ut lysarmaturer, inn-
stallert bevegelsessensorer på lysstyring. 
Fukt og bevegelsesstyring av ventilasjon i 
garderobeavd. Ny styring av varme og 
ventilasjon (CO2 styring). 


 


• Ny belysning i biblioteket. 
 


• Idrettsparken fikk et lite lag med Rødstubb 
på løpebanen. 


 


• Kunstgressbanen ble påbegynt og ferdigstilt 
i 2012. Et etterlengtet anlegg til glede for 
mange. 


 
 
 
 
 
 
 
 


10.6 Mål for virksomheten 
Det er ingen mål for virksomheten i gjeldende 
kommuneplan. 
 
Virksomheten har som et overordnet mål å gi 
våre brukere de beste tjenester innen alle 
fagområder, innenfor tildelt økonomisk 
ramme.  
 







 


 
 


53 


10.7 Resultat etter balansert målstyring  
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


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


Ingen medarbeiderundersøkelse i perioden. 
God medarbeidertilfredshet ved virksomheten. 
Godt arbeidsmiljø og friske medarbeidere er en 
forutsetning for å kunne yte gode tjenester. 
Det må være samsvar mellom oppgaver og tid. 
 


Utviklingen av sykefraværet. 
 


• 2008 – 5,42 % 
• 2009 – 5,24 % 
• 2010 – 6,40 % 
• 2011 – 5,35 % 
• 2012 – 9,30 % 


 
Sykefraværet innen enkelte ansvarsområder er 
innenfor et akseptabelt nivå, totalt sett er 
sykefraværet for høyt. Dette skyldes fraværet 
innenfor renhold. Den delen av sykefraværet 
som er arbeidsrelatert er ikke enkel å få bukt 
med, mye av dette er dessverre belastnings-
skader (tungt og ensformig arbeid over tid). En 
bør se på mulighetene om å samhandle flere 
tjenester/arbeidsoppgaver innen de ulike etater. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Fokusområde: Økonomi: 
 


Økonomien er godt ivaretatt innen virksom-
heten - jfr. resultatet for 2012 som viser netto 
mindreutgift sammenlignet med budsjett.  
 


10.8 Virksomhetsleders sluttkommentar 
Arbeidsinnsatsen fra medarbeiderne er viktig å 
fremheve. Tilfredse medarbeidere, gode til-
bakemeldinger fra våre brukere gir oss i sum 
en positiv hverdag som gir utslag i godt ar-
beidsmiljø. Fokuset er rettet mot våre brukere 
og våre tjenester på en slik måte at ressursene 
settes inn etter behovet. 
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Virksomhet 


PLAN OG MILJØ 
 
 
 


11.1 Om virksomheten 
Virksomhetsleder: Odd Lilleng  
 
Virksomheten omfatter følgende ansvars-
områder: 
 


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 


 


 


11.2 Regnskapsresultat, drift 
Virksomhetens driftregnskap for 2012 
viser følgende hovedtall (kr x 1.000): 
 


  Regn 12 Bud 12 Avvik kr Forbr% 
Utgifter 6 808 5 818 990 115 % 
Inntekter -4 432 -3 441 - 991 -122 % 
Netto 2 376 2 377 - 1 0 % 


 


Netto mindreutgift/innsparing i 2012 for plan 
og miljø blir dermed:  kr 1.000. 
 
Utviklingen i nettoavvik mellom driftbudsjett 
og driftregnskap siste 3 år (kr x 1.000): 
 


  Regn 10 Regn 11 Regn 12 Gj.snitt 
Netto avvik  -325 -374 -1 -233 
Forbruk% 87,8% 88,4% 100% 92,1% 


 
Vesentlig større utgifter enn budsjettert skyldes 
ettervirkning av lønnsoppgjør, gjennomføring 
av kontroll med spredt avløp og geovekst-
avtale, mens sykepenger og høyere overføring 
fra kommunene slår positivt ut på inntekts-
siden.  


11.3 Regnskapsresultat, investering 
Virksomheten har ikke hatt investeringsutgift-
er/investeringsinntekter i 2012. 
 


11.4 Personellressurser  
Virksomheten har i 2012 disponert 7,1 årsverk 
fordelt på 8 ansatte: 
 


  Årsverk 
 Ansvar 2010 2011 2012 


5200 2,50 2,50 1,50 
5203 2,00 2,00 2,00 
5204 1,00 1,00 1,00 
5210 1,60 1,60 2,60 


Sum 7,10 7,10 7,10 
 
 


Alle ansatte ved kontoret jobber i dag for alle 
de tre grensekommunene, og med samme 
kostnadsfordeling på hele kontoret; 
 


Marker   50% 
Aremark  35% 
Rømskog  15% 
 


11.5 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 74 
politiske saker og 137 delegerte saker.   
 
Ny tollstasjon har vært den største enkeltsaken 
innen byggesak. Det er flere leilighetsprosjekt-
er under planlegging, og også mange enebolig-
er under planlegging og oppføring. 
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Arealplanleggingen har hovedsakelig vært 
knyttet til dispensasjonssaker. Det er startet 
arbeid med privat reguleringsplanforslag for 
masseuttak på Stormosen og Brutjern. Sweco 
og Eon har arbeidet videre med planene for 
etablering av en vindmøllepark i Marker, 
parallelt med at regional plan for vindkraft i 
Østfold er behandlet. Konsekvensutredning er 
gjort for alle de tre aktuelle områdene vår 
kommune og konsesjonssøknad ble rett før 
årsskiftet levert NVE. Ellers har den største 
saken i marker i 2012 vært reguleringplanene 
for nye E18, som vi etter svært rask behandling 
fikk vedtak på før jul. Det ble et kompromiss i 
vedtaket som sikret videre jobbing med endelig 
finansiering. Saken skapte stort engasjement, 
spesielt blant næringsdrivende i sentrum. 
Arbeid med planstrategi og planprogram for 
kommende kommuneplan i samarbeid med 
Aremark og Rømskog er sluttført i løpet av 
året, med forventet behandling vinter 2013. 
 
Det var i 2012 ingen merkbar øking i antall 
byggesaker, men det ble gitt tillatelser til flere 
nye eneboliger og boenheter. Det var normalt 
med søknader og tiltak med driftsbygninger, 
garasjer og fritidsbebyggelse.  De fleste lokale 
foretak har vendt seg til nye forskrifter og 
skjemabruk, dvs. gjennomføringsplan og sam-
svarserklæringer.  
 
Det er utarbeidet 29 målebrev/matrikkelbrev i 
løpet av 2012, fordelt på 15 delinger, 2  klar-
legging av eksisterende grense, 2 fullføringer 
av jordskiftesaker,  9 sammenslåinger, og 1 
sletting av eiendom.  I 2012 har det i blitt 
utarbeidet 11 målebrev/matrikkelbrev på Røm-
skog. 3 oppmålingsforretninger ble utført i 
Aremark. 
 
Det jobbes fortsatt med innføringen av digitalt 
planregister for alle tre kommunene, og vi er 
kommet så langt at alle reguleringsplanene er 
godkjent av kartverket og er blitt tilgjengelig 
på den enkeltes kommunes hjemmesider. 
Tilhørende dokumenter forventer vi at skal 
være tilgjengelige i løpet av vinteren 2013. 
 
Heller ikke i 2012 har det vært tid til å få slutt-
ført de midlertidige forretningene, noe som 
skyldes fristene i de nye retningslinjene i 
Matrikkelloven. Det vil si at sakene etter 1. 
januar 2010 må tas før de sakene som har 
kommet inn før den datoen, ellers taper 
kommunen gebyrene sine. Kommunen hadde 


en frist på seg til å fullføre slike forretninger til 
utgangen av 2012. Det er opprettet dialog med 
Kartverket om dette, og det er avtalt en 
gjennomgang av hver og en av de midlertidige 
forretningene for å komme til enighet hva som 
må gjøres. Vedrørende adressering i spredt 
bebyggelse er navneforslagene stort sett på 
plass, mens det er en del arbeid i matrikkelen 
som gjenstår. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spredt avløp 
 


Arbeidet med opprydding av avløpsanlegg i 
spredt bebyggelse gjennomføres som planlagt. 
I 2012 ble det gitt pålegg i sone 5. Det arbeides 
fortsatt med muligheten for å få husstandene 
fra Sukken Camping ned mot Sletta tilkoblet 
kommunalt nett via trykkavløp. Det samme for 
Svendsbykrysset. 
 
Det ble i 2012 inngått avtale med driftsassi-
stansen i Østfold (DaØ) for gjennomføring av 
kontroll og tilsyn med separate avløpsanlegg, i 
første omgang ca 325 anlegg. Ordningen 
legger opp til en kontrollfrekvens på hvert 
fjerde år. Kostnadene for ordningen skal 
dekkes av det årlige kontrollgebyret. DaØ er 
godt i gang, og innen utgangen av 2012 var ca 
270 anlegg kontrollert. Det ble gitt 57 utslipps-
tillatelser for boliger og fritidseiendommer i 
2012.  
 
 
 


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 2012 behandlet og innvilget 12 søk-
nader om deling etter jordlovens §12. Kom-
munen har behandlet og innvilget 12 søknader 
om konsesjon i medhold av konsesjonsloven 
Tiltaksstrategi for landbruket i Marker, 2009-
2012, sier at vi fortsatt vil ha størst fokus på 
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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 2012 ble kr 
1 050 000,- brukt til SMIL-tiltak, og av dette 
gikk 40 % 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 EUs vann-
direktiv. I den forbindelse er det arrangert 
markdager og allmøter med tema hva vann-
direktivet kan innebære konkret for bonden, og 
hva som kan gjøres på det enkelte bruk for å 
redusere forurensingen av vassdraget. I Marker 
har oppslutningen om RMP vært stor, og godt 
over 90% av de som driver planteproduksjon i 
kommunen har gjort tiltak og søkt om dette 
miljøtilskuddet. Totalt areal med redusert jord-
arbeiding var i 2012 på 80,7% av totalt korn-
areal, og arealet med grasdekte buffersoner 
mot bekker og vassdrag er fortsatt økende. 
 
Marker, Aremark og Rømskog kan se tilbake 
på et meget aktivt år i skogen 2012. Det ble 
målt inn 128.132 m3 tømmer, 24,7 % av leve-
ransene i Østfold. I Marker ble det avvirket 
54.870 m3 til en bruttoverdi på kr. 17.432.579. 
Dette er en nedgang siden 2011 på 19.164 m3. 
Reduksjon i tømmerpriser og dårlige drifts-
forhold må nok ta en stor del av skylden for 
dette. Ved årsskiftet var beholdningen på skog-
fond på litt over 10 millioner kroner. Det ble 
avsatt kr. 2.272.597 til skogfond, og det ble 
utbetalt kr. 2.926.976. Det gir en reduksjon på 
kr. 654.379 i skogfondsbeholdningen, som er 
positivt da det i de siste årene har blitt akku-
mulert penger på skogfond i Marker. Det ble 
utbetalt kr. 254.968 i tilskudd til avstands-
regulering og mekanisk etterarbeid, tilskudds-
satsen ble på 26,3 %. Dette er en økning på kr. 
35.903 siden 2011. Det ble utført avstands-
regulering og mekanisk etterarbeid på 34.83 
dekar, noe som er en økning på 1.069 dekar 
siden 2011. Det er blitt gitt tilsagn om tilskudd 
til 4 byggeprosjekter på landbruksvei klasse 3, 
helårs skogsbilvei.  
 
Vilt: 
 


I 2012 er det behandlet 18 saker i Viltnemnda.  
Det ble skutt 158 elg som gir en fellingsprosent 
på 74. Elgvalda har nå avsluttet en 3 årig-
bestandsplanperiode. Etter søknad fra et av 


elgvalda og anbefaling fra viltnemnda vedtok 
Fylkestinget forskrift om utvidet elgjakt i 
Marker som resulterte i 9 flere jaktdager. 
Tilbakemeldinger vedr utvidelsen er mest 
positivt, men noen ønsker ikke novemberjakt 
av ulike årsaker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafen viser %-vis fordeling av felt elg fordelt 
på kjønn og alder i perioden 2007-2012 
 
Det ble skutt 118 rådyr og 16 bever.  
 
Miljø: 
 


Renovasjons- og oppsynstjenesten på fri-
områdene er også i 2012 utført av Kanal- 
tjenestesamarbeidet. På Tjuvholmen er det 
gjort byttearbeid mellom kirketjenerne og 
FDV. Driften av Østre Otteid har som tidligere 
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. 
Friluftområdet Husborn blir ivaretatt av et 
styre som gjestene selv velger. 
 
Stien rundt Helgetjern er sluttført. Det samme 
er stien og parkeringsplass fram til det nye 
fugletårnet ved Gjølsjøen.  
 
Fylkeskommunen har sammen med ”Fjella-
kommunene” fulgt opp prosjektet skogsfugl-
taksering i Fjella og gitt naturforvaltnings-
midler til takseringen. I tillegg er det satt opp 
et lysthus på Østre Otteid og på Huseborn er 
badestranda og parkeringsplassen bedret 
gjennom naturforvaltningsmidler.  
 
Klima Østfold som er et samarbeidsprosjekt 
mellom Østfolds kommuner, fylkeskommunen 
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og fylkesmannen for å iverksette tiltak for å 
oppnå målene i klima- og energiarbeidet har 
fungert et år med gode tiltak og gjennomfør-
ingsevne.  
 
Det har for første gang blitt utarbeidet et 
klimaregnskap for utvalgte tema for kom-
munens virksomhet. 
 
Miljøvernkonsulenten har sertifisert 8 virksom-
heter som miljøfyrtårn i andre kommuner og 
resertifisert 2 virksomheter i Marker.  
 
Sekretærfunksjonen vedrørende forberedelser 
til byggingen av kunstgressbanen var lagt til 
avdelingen og tok en del tid. 
 


11.6 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 sektor-
overgripende miljøvern arbeide for å 
bevare naturens mangfold, sørge for en 
framtidsrettet bruk av natur- og kultur-
miljøene 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. 


 
Blant de prioriterte strategiene er nevnt: 
 


 Tilrettelegge for gode bo- og 
servicetilbud. 


 Effektivisere og styrke det kommunale 
tjenestetilbudet innen teknisk sektor 


 Miljø- og næringsutviklingsarbeid i 
landbruket. 


 Satse på et livskraftig sentrum. 
 Legge til rette for opplevelsestilbud. 
 Skape positive holdninger og miljø for 


næringsutvikling. 
 Utarbeide handlingsplan for biologisk 


mangfold. 
 Tilrettelegge for friluftsaktiviteter. 


 
Virksomheten har jobbet etter disse mål og 
strategier, men ser et klart behov for e snarlig 
gjennomgang og konkretisering av disse, noe 
som vil være naturlig i forhold til rullering av 
kommuneplanen. 
 


11.7 Resultat etter balansert målstyring  
 


Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 
 


Gode tilbakemeldinger på de tjenester som 
utføres. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Ingen medarbeiderundersøkelse gjennomført i 
2012, men jevnlige møter og stor åpenhet gir et 
inntrykk av relativt stor tilfredshet med 
arbeidsmiljøet. 
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


Årets nettoresultat er svært bra, men det burde 
vært foretatt en budsjettjustering underveis slik 
at de store avvikene hadde vært fanget opp. 


 


11.8 Virksomhetsleders sluttkommentar 
Mot slutten av året har vi hatt en evaluering av 
det interkommunale samarbeidet, og dette 
fungerer i store trekk svært bra. Noen 
justeringer er imidlertid nødvendig. Odd 
Lilleng slutter i sin stilling, og på tross av to 
utlysninger har vi ingen kvalifiserte søkere til 
stillingen. Arealplanlegger skal ha ett års 
permisjon, og vi må også finne en stedfortreder 
for henne. Begge stillingene er viktig å få på 
plass så raskt som mulig. 
 
God arbeidsinnsats fra medarbeiderne er viktig 
å fremheve. Tilfredse medarbeidere, gode til-
bakmeldinger fra brukerne og positivt regn-
skapsresultat, er en kort oppsummering av året 
– og vi kan gjenta denne for tredje år på rad. 
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Virksomhet 


KULTUR OG FRITID 
 
 
 
 


12.1 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 
6320 Kino 
6321 Fritidsklubb 
6323 Kulturskole 
6324 
6326 
6327 


Ungdommens Kulturhus 
Frivilligsentral 
Bruktbutikken 


  
 
Bruktbutikken startet opp i juni 2012 og er et 
samarbeid mellom kultur og fritid og familie 
og helse. Kultur og fritid har det daglige 
ansvaret for driften. 
 


12.2 Regnskapsresultat, drift 
Virksomhetens driftregnskap for 2012 viser 
følgende hovedtall (kr x 1.000): 
 


  Regn 12 Bud 12 Avvik kr Forbr% 
Utgifter 4 738 4 407 331 107,5 % 
Inntekter -1 583 -991 -592 159,7 % 
Netto 3 155 3 416 -261 92,4 % 
     
Netto innsparing/mindreutgift i 2012 for kultur 
og fritid blir dermed: kr 261 000,- 
 
Merk at dette resultatet inkluderer både postert 
reguleringspremie og premiefond fra pensjons-
ordningen. Videre inkluderes inntektsført kom- 
 
 
 


 
 
pensasjon fra merverdiavgift som opprinnelig 
er budsjettert på fellesområde. 
 
Utviklingen i netto avvik mellom driftbudsjett 
og driftregnskap siste 3 år (kr x 1.000): 
 


  Regn 10 Regn 11 Regn 12 Gj.snitt 
Avvik nto 130 62 -261 -23 
Forbruk% 104,7 % 101,9 % 92,4 % 99,7 % 
          


Det positive regnskapet skyldes i stor grad 
kompensasjon for merverdiavgift og premie 
pensjonsfond. 
 


12.3 Regnskapsresultat, investering 
  Regn 12 Bud 12 Avvik kr Forbr%   


Utgifter 125 135 -10 92,6 %   
Inntekter -125 -135 10 92,6 %   
Netto 0 0 0 0,0 %   
 
Gjelder lydanlegg i storesalen på rådhuset. 
 


12.4 Personellressurser  
Virksomheten har i 2012 disponert 5,9 årsverk 
fordelt på 12 ansatte. Utviklingen de siste tre 
årene viser: 
 


  Årsverk 
 Ansvar 2010 2011 2012 


6300 1,0 1,0 1,0 
6301 0,4 0,4 0,4 
6305 0,4 0,4 0,4 
6306 0,6 0,6 0,0 
6320 0,3 0,3 0,3 
6321 0,4 0,4 0,4 
6322 0,1 0,0 0,0 
6323 1,3 1,5 1,1 
6324 0,6 1,8 1,8 
6326 0,5 0,5 0,5 
Sum 5,6 6,9 5,9 
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Gårdshistorie for Øymark ble sluttført i 2011. 
Kulturskole hadde færre elever høsten 2012. 
 


12.5 Aktiviteter 
Kulturvern og museer 
 


Det er arbeidet med følgende i 2012: Foto-
historisk forum, Vestgårdstua på Storemoen, 
Brannbil, Otteid stien, Nordre fort, kata-
logisering av gamle bilder. Østfoldmuseene. 
Marker kommune bidro med kr 139 000,- til 
Østfoldmuseene i 2012. 
 
Kunst  
 


Kunstnercamp 2012, var et samarbeid mellom 
Kreativiteket, kunst og kultur Marker kom-
mune, 2 etasje barnehage og Marker skole. 
Det er kjøpt inn bilde av Tore Hansen. Lager 
en avtale med John Thørrisen om å lage en 
mappe med trykk fra Marker. Kunstutstilling 
sommeren 2012 i Galleriet, Ørje Brug. Østfold 
Kunstnersenter og Østfold Teater støttes årlig. 
 
Folkebad 
 


Folkebadet har hatt åpent 26 uker i 2012. 
Ekstra oppvarmet vann på lørdager ble kuttet 
ut i 2012. Dette pga for dårlig ventilasjons-
anlegg i bygget. Badet har allikevel hatt åpent 
på lørdager. Tirsdager er det bad for jenter, 
torsdag gutter og lørdag er det åpent for alle. 
Det var 592 besøkende i 2012 mot 1142 i 
2011. En dramatisk nedgang etter at varme-
badet forsvant. 
 
Kino 
 


Marker kommune samarbeider med 
Bygdekinoen. Det har vært vist 27 filmer over 
14 dager i 2012.Antall besøkende i 2012 var 
703 mot 1060 i 2011. I 2011 ble det vist 5 flere 
filmer enn i 2012. 
 
Fritidsklubb 
 


Fritidsklubben, eller Fredagsklubben, har åpent 
hver fredag fra kl 19.00 til 23.00, for ungdom 
mellom 13 og 18 år. Klubben har sine lokaler 
på Ungdommens Kulturhus og er en del av 
UKH’s tilbud til ungdom i Marker. Fritids-
klubben inngår i prosjektet MUST; Marker-
ungdom Under Samme Tak. 
 
Kulturskole  
 


Kulturskolen har hatt undervisning på følgende 
instrumenter: piano, gitar, trommer, keyboard 
og kornett. Det er en aspirantgruppe som 


undervises i rytme- og notelære. Aspirantene 
får også prøve forskjellige instrumenter som 
skolen underviser i. Undervisning på kornett er 
en ny satsning fra høsten 2012 og er viktig til 
rekrutteringen for korps. Kulturskolen har 4 
lærere. Det avholdes konsert vår og jul. Kultur-
skolen samarbeider nært med Ungdommens 
Kulturhus. 
 
Ungdommens Kulturhus 
 


Det har vært stor aktivitet i 2012 og det er pr 
31.12 2012 165 medlemmer på UKH. Om- 
gjøring og oppussing i 2012: VIP rom, for 
medlemmer over 18 år, studio ferdig, kinosal, 
teater-, villmark-, og akustiskrom oppgradert. 
Turer med villmarksgruppa hver måned og 
langtur på Hardangervidda sommeren 2012. 
Teaterforestilling på Bruget i samarbeid med 
Marker Teaterselskap og UMT Askim. Bil-
kommisjonen startet opp og busser er kjøpt 
inn. Midler fra fylkesmannen til ekstreme 
opplevelser og utstyr kjøpt inn. Aktiviteter hele 
uken i høst- og vinterferie. Turer på gocart, 
bowling og laserworld. UKH arrangerte UKM 
i Marker rådhus. Andre arrangementer hvor 
UKH har en sentral rolle: Familie- og 
ungdomsfestival, Kanallekene, Vårkonsert. 
Ungdomskoordinator er regissør for 9 klasse 
sin årlige forestilling i forbindelse med Den 
Kulturelle Skolesekken. I 2012 ble - jr. på 
rockeren satt opp. UKH har en sentral rolle i 
MOT.  
 
MOT 
 


Marker, en kommune med MOT. Stor aktivitet 
i 2012. Det kan nevnes; MOT-team samling. 
Skolering av Ungdom Med Mot (UMM), 
ansettelse av 7 nye UMM` ere, UMM besøkte 
7 trinn ved Marker skole, MOT styre etablert, 
ungdomsarbeider ble skolert som informatør,  
MOT programmet fulgt nesten fullt ut, det ble 
skrevet kontrakter med 4 aktive medspillere; 
Rødenes 4H, ØIL skigruppe, Marker speider 
og Jeriko. ”Si hei” kampanje i begeistringsuka, 
alle kommunalt ansatte fikk MOT buff, 3 MOT 
flagg hengt opp på Dråpen, 2 stk på MOT 
samling og deltagelse på MOT`s 15 års 
jubileum i Stokke. 
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Ungdommens Kulturmønstring 
 


Ungdommens Kulturmønstring ble arrangert i 
Marker kommune for egne ungdommer. Det 
var innslag som film, sang, band og foto-
utstilling. Tre innslag gikk videre til 
fylkesmønstringen. Sceneteknikk, en film og to 
musikalske innslag. 
 
Frivilligsentralen 
 


Arbeidsoppgaver i 2012; videreformidling av 
frivillige til andre organisasjoner, oppussing og 
bemanning av Samvirkelaget bruktbutikk, 
Natteravner 1 halvår 2012, sandstrøere til eldre 
og uføre, handletjeneste, bistand til TV inn-
samlingsaksjonen, følgetjeneste til lege/syke-
hus, bistand lag og foreninger, besøkstjeneste, 
utdeling av slukkeskum, førstehjelpsunder-
visning for skolen, seniorsurf, lesegruppe for 
fremmedspråklige, seniordans, annen bistand. 
 
Bruktbutikken 
 


Samvirkelaget Bruktbutikk er et samarbeid 
mellom Familie/Helse og Kultur /Fritid. Kultur 
og fritid har det daglige ansvaret. Butikken 
åpnet i juni 2012. Butikken har åpent 4 dager 
pr uke og sysselsetter mellom 10 og 14 
mennesker hver uke. Disse er frivillige, ute i 
arbeidstrening, eller sysselsatt via NAV. 
Butikken forsyner barnevern og familie/helse 
med klær og annet, samtidig som den er åpen 
for almennheten. Butikken fungerer også som 
innsamlingssted for klær og annet til f.eks. 
Romania og Estland. Oppstart av butikken ble 
finansiert av folkehelsemidler. Samvirkelaget 
Bruktbutikk skal være selvfinansierende. 
 
Marker Ungdomsråd 
 


Marker Ungdomsråd består av 7 medlemmer 
fra ungdomsskole og videregående skole, én 
representant fra formannskapet og én represen-
tant fra utvalg for oppvekst og omsorg.  Ung-
domsrådet hadde 10 møter i 2012. De deltar i 
det regionale ungdomsrådet for Indre Østfold 
og har deltatt på 2 samlinger i Ungdommens 
Fylkesråd. Ungdomsrådet arrangerte Familie- 
og Ungdomsfestival i Marker 16. juni 2012. 
Festivalen var sponset av Gjensidige Marker 
Brannkasse. Familier fra Marker, Aremark og 
Rømskog var invitert på dagen. På kvelden var 
alle ungdommer mellom 13 og 18 fra grense-
kommunene invitert til konsert, Fun-Factory 
og skumparty. UKH var samarbeidspartner. 
 
 


Kulturmidler til lag og foreninger 
 


I 2012 ble det utbetalt kr 314 000,- i kultur-
midler, driftsstøtte til lag og foreninger. Idrett- 
og friluft kr 159 000,-, musikk og teater kr 
50 000,- og kr 105 000,- til annet barne- og 
ungdomsarbeide.  
Det ble utbetalt deltagerstipend til kurs-
virksomhet som styrker barne- og ung-
domsarbeidet i lag og foreninger. 
 
Dialogmøte lag og foreninger 
 


I februar ble det avholdt dialogmøte med lag 
og foreninger i Marker. 19 lag/foreninger og 
totalt 29 representanter fra styrene var til stede.  
Det er avholdt møter med lag og foreninger 
samt handelstanden i Ørje, for å forberede og 
samarbeide om aktiviteter i Ørje og Marker.  
 
Den Kulturelle Spaserstokken 
 


Det søkes årlig om tilskudd til Den Kulturelle 
Spaserstokken. Tilskuddet brukes i hovedsak 
på arrangementer ved Marker Bo- og service-
senter. Det er i løpet av året flere arrangement-
er med teater, musikk, sang etc. Det brukes 
både lokale og eksterne aktører. Det er 
aktivitør ved MBSS som gjennomfører 
aktivitetene. Marker historielag har ukentlige 
møter på MBSS. 
 
Arrangementer  
 


Diverse arrangementer i regi av kultur og fritid 
sammen med lag og foreninger; Ørjes STORE 
fiskepris, Vårkonsert, Kanallekene i Ørje,  
 
Utbetalt tilskudd til diverse arrangementer; 
Lørdag i slusene, Røde Kors leksehjelp, Sluse-
festival, Slåbrock, 17. mai feiring, Vårkonsert, 
forfatterbesøk på Marker bibliotek, tilskudd til 
Marker Teaterselskap ifht. prosjektet ”Mord 
over en låg sko”, CD innspillinger, ”All Over 
Again” v/Marker speider, Kunstnercamp Ørje, 
teater under julegateåpning, Marker Lions 
julegateåpning, Gummibåtfestival, Stemme-
rettsjubileet 2013, konserter, støtte til Østfold 
Bygdeungdomslags Sommerstevne 2012, til-
skudd til jubileum MarkCanto og ungdom-
sarrangement Jeriko. 
 
Internasjonalt arbeid 
 


Trans In Form ble avsluttet i Warsawa mai 
2012. Marker kommune har brukt, og skal 
bruke mange av de ideene som har kommet fra 
i prosjektet til steds- og sentrumsutvikling i 
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Ørje sentrum. Flere aktiviteter er under arbeid 
og ferdigstilles i 2013.  
 
Bolyst 
 


Prosjektet tar for seg stedsutvikling i grense-
kommunene. Det omfatter inkludering av 
tilflyttere, omdømmearbeid, varierte 
boligtilbud, attraktive møteplasser og arrange-
menter. Velkomstpermer til tilflyttere ble 
lansert i 2012. Lekeplass for barn og skate-
rampe ved Marker rådhus er under oppføring. 
Disse åpnes våren 2013. Det er arrangert 
norskkurs for fremmedspråklige i grense-
kommunene, dette videreføres i 2013. Bolyst 
er for øvrig en aktiv samtale- og samarbeids-
partner ifht mange arrangementer. Virksom-
hetsleder er kontaktperson i Marker kommune 
og ansatt på Servicetorget har det daglige 
ansvaret for velkomstpermer og informasjon til 
tilflyttere. 
 


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


Vi skal yte gode tjenester og god service til 
bygdas befolkning. Vi har barn og ungdom i 
fokus og skal arbeide for at Marker skal være 
en, utenom det vanlige, god oppvekstkom-
mune. Vi skal forvalte vår økonomi slik at vi 
yter mest og best ut mot befolkningen. 
 
I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for 
perioden 2012 – 2015 er de strategiske målene 
for virksomheten formulert slik: 
 


• Opplæring blåseinstrumenter 
kulturskolen. 


• Økt støtte til lag og foreninger. 
• Lydanlegg i Marker rådhus 
• Ungdomsrådet, midler til spesielle 


tiltak. 
• Kulturminneplan diverse tiltak 
• Opprettholde kommunens kulturtilbud, 


spesielt fritidsaktivitetene for barn og 
ungdom. 


• Tilrettelegge for bosetting av 
kunstnere. 


 
Lydanlegg er på plass i storesalen i Marker 
rådhus. Opplæring på blåseinstrumenter på 
kulturskolen startet høsten 2012. 
 


12.7 Resultat etter balansert målstyring  
 


Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Vi skal yte gode tjenester, god service og vi 
skal ha brukermedvirkning. Vi har ikke foretatt 
brukerundersøkelser, men har hatt dialogmøte 
med lag og foreninger. Det har vært møter med 
innbyggere ifht prosjektet Bolyst. Via disse 
møtene har man fått tilbakemeldinger om 
kultur og fritids drift. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Kultur og fritid skal ha et godt arbeidsmiljø 
med utviklingsmuligheter. Vi er i kontakt med 
alle deler av befolkningen og det er en forut-
setning at vi er glade og rause, samt at vi har 
relevant kompetanse. Dette måles gjennom 
medarbeiderundersøkelser og medarbeider-
samtaler.  Medarbeidersamtaler ble gjennom-
ført høsten 2012.Samlet sykefravær i kultur og 
fritid i 2012 var på 4,1%. 
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


Kultur og fritid hadde i 2012 et netto budsjett 
på kr 3 416 000,-. Regnskapet viste ved årets 
slutt ett forbruk på kr 3 155 000,- eller 92,4% 
 


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


MARKER BIBLIOTEK 
 
 
 
 


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


 


6300 
 


Bibliotek 
  


 


13.2 Regnskapsresultat, drift 
Virksomhetens driftregnskap for 2012 viser 
følgende hovedtall (kr x 1.000): 
 


  Regn 12 Bud 12 Avvik kr Forbr% 
Utgifter 1 168 1 135 33 102,9 % 
Inntekter -80 -49 -31 163,3 % 
Netto 1 088 1 086 2 100,2 % 
 


Netto merutgift i 2012 for bibliotek blir 
dermed:  kr. 2.000. 
 
Merk at dette resultatet inkluderer både postert 
reguleringspremie og premiefond fra pensjons-
ordningen. Videre inkluderes inntektsført kom-
pensasjon fra merverdiavgift som opprinnelig 
er budsjettert på fellesområde. 
 
Utviklingen i netto avvik mellom driftbudsjett 
og driftregnskap siste 3 år (kr x 1.000): 
 


  Regn 10 Regn 11 Regn 12 Gj.snitt 
Avvik nto 15 0 2 6 
Forbruk% 101,4 % 100,0 % 100,2 % 100,5 % 
     


13.3 Regnskapsresultat, investering 
Virksomheten har ikke hatt investeringsutgift-
er/investeringsinntekter i 2012. 
 
 
 


13.4 Personellressurser  
Virksomheten har i 2012 disponert 1,4 årsverk 
fordelt på 3 ansatte: 
 


  Årsverk 
 Ansvar 2010 2011 2012 


6300 1,40 1,40 1,40 
Sum 1,40 1,40 1,40 


 


13.5 Aktiviteter 
• Boktime i åpen helsestasjon. 
 


• Bok-kveld med Rødenes 
Bygdekvinner. 


 


• Avis-lesegruppe innvandere.  
 


• Barnehage tegninger utstilling. 
 


• Mobiltelefon utstilling. 
 
• Forfatterkveld med Elin Ørjasæter. 
 


• Reisebok utstilling. 
 


• Psykisk helseutstilling. 
 


• Eventyrstunder for barnehagebarn og 
andre. 


 


• Strikkeklubb. 
 


• Slektsforskningsmøter. 
 


• Quiz hver måned for voksne. 
 


• Lesekonkurransen ”epler i hatten”. 
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Vi har 902 aktive lånere. Vi jobber med at alle 
skal få nasjonalt lånekort som gjør lån lettere 
for lånerne. Dette kan brukes over hele Norge, 
man kan gå inn å reservere, bestille og fornye 
egne lån! 
 
Man kan følge med på hva biblioteket an-
skaffer av nye filmer, bøker og lydbøker. 
Man kan låne en bok her hos oss og levere den 
inn hvor som helst på et folkebibliotek i hele 
Norge! 
 
Vi har fått nytt tak lys og det har hjulpet 
betraktelig på innmiljøet! 
 
 
 
 
 
 


 


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


• Økt utlån og besøk. 
 


• To forfatterkvelder i året. 
 


• Fremme lesegleden hos barn og unge. 
 


• Jobbe for flytting / oppgradering. 
 


• Jobbe for selvbetjent bibliotek. 
 


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


1. Høyere utlån 
2. Bruker opplæring i skolen 
3. Lengre åpningstid 
 


Utlån og fornyelser 2007-2012


2007


2008


2009


2010


2011


2012


32000


34000


36000


38000


40000


42000


44000


2007
2008
2009
2010
2011
2012


2007 36232


2008 38626


2009 40487


2010 37193


2011 40794


2012 42406


Utlån og fornyelser 2007-2012


 
 


Besøkende 2008-2012


2008
2009


2010


2011


2012


26500


27000


27500


28000


28500


2008
2009
2010
2011
2012


2008 28075


2009 27954


2010 27773


2011 28250


2012 27144


Besøkende


 
 
Vi har et lite økt utlån og det ser vi som 
positivt, selv om vi føler at vi kan ikke øke 
hvert år, med den samme bemanning og 
samme budsjettet. Vi låner ut ca. 12 bøker pr. 
person i Marker, noe som er det høyeste i 
Østfold. 
 
Besøk har gått noe ned og det tror vi skyldes at 
skolebibliotekaren ofte er og leser i klasse-
rommene, slik at elevene ikke kommer til 
biblioteket.  
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13.7 Resultat etter balansert målstyring  
 


Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Brukerne er hele tiden i fokus. De ønsker seg 
større åpningstid og det kan de få med ”Selv-
betjent bibliotek”. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Friske medarbeidere og et godt arbeidsmiljø er 
en forutsetning for gode tjenester. Medar-
beidere har ansvar for sine oppgaver. Vi har 
nesten intet sykefravær. Vi har medarbeider-
samtaler hvor alle ansatte mener at innklimaet 
er under enhver kritikk, selv om vi nå har fått 
nytt tak lys! 
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


Ønsker oss noe mer penger til lisenser. Det 
øker for hvert år og da blir de tatt fra bok-
budsjettet.  
 


13.8 Virksomhetsleders sluttkommentar 
For Marker kommune vil et tilbud om selv-
betjent bibliotek føre til langt større tilgjen-
gelighet for lånere og enklere og mer fleksibel 
adgang for skoler, studenter, barnehager osv. 
Jeg forventer også at utlånet av bøker og annet 
materiell vil øke kraftig, de fleste erfaringer fra 
andre kommuner tilsier en økning i utlån med 
mer enn 50 %. I tillegg vil det på lenger sikt 
være mulig å redusere noe på bemanningen, alt 
etter hvor mange timer kommunen ønsker at 
biblioteket skal ha bemannet åpningstid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Biblioteket har en unik plass i samfunnet, det 
er det eneste stedet der du gratis kan hente 
kunnskap om det meste. Biblioteket har et 
omdømme som man ellers finner svært få 
steder i vårt samfunn, det er en kunnskapsbank 
som bør brukes mest mulig. Ved eventuelt å  
øke åpningstidene og innføre selvbetjening er 
det nettopp et slikt signal Marker kommune 
sender til sine innbyggere.  
 
Det er kommunene som må prioritere biblio-
teket og skolebiblioteket. Dette har bl.a. en stor 
innvirkning på leseferdighetene i skolen, og i 
Finland, som har hatt stor suksess på dette 
området, kan man fastslå at en kraftig satsing 
på et høyt utviklet biblioteksystem er en del av 
forklaringen. Norge ligger på bunnen i Norden 
når det gjelder bevilgninger og utlån pr. inn-
bygger, og hvis lokale politikere ønsker å gjøre 
en innsats i forhold til skolene må man satse på 
å utvikle skolebibliotekarens kompetanse og å 
få flere lærerne til å forstå hvor viktig bib- 
liotektilbudet er for elevene. Biblioteket må 
være attraktivt og appellere til de unge. Med et 
selvbetjent bibliotek kan studenter, lærere og 
elever bruke biblioteket så meget de vil. 
 
Også i et integreringsperspektiv er bibliotekene 
viktige. Bibliotek er kjent fra de fleste kulturer 
og dermed er terskelen lav for mange inn-
vandrere og asylsøkere til å oppsøke det lokale 
biblioteket. På den måten blir det en møteplass 
for kultur og kunnskap, noe som med fordel 
kan kombineres med andre kulturtilbud. De 
bibliotekene som lykkes best er de som in-
viterer alle grupper inn og som har tilbud om 
mange og varierte aktiviteter. 
 
Hvis biblioteket blir flyttet opp fra kjelleren i 
rådhuset, vil våre tjenester og tilbud bli langt 
mer synlige. Vi tror også at en mer sentral 
plassering vil være et betydelig element i 
arbeidet med å gjøre Ørje sentrum mer levende 
og attraktivt for alle innbyggere. Marker 
bibliotek har i alle år ligget på utlånstoppen, 
men vi ser nå at vi blir forbigått av andre 
bibliotek som har fått nye lokaler eller som er 
blitt oppgradert. 
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1. Tertialrapport 1. tertial totalt – drift 
 
Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2. Kommentarer 
 
Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 37,4 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 14,4 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 2,7 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 34,7 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 15,5 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 44,8 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2012 var til sammenligning 47,4 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 15,3 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 0,2 mill. kroner mer enn periodisert.  
 
 


Lønn (artsgr 10):
 


  
Viser 36,3 % forbruk. Vektet forbruk for perioden er beregnet til 36,8 %, dvs. gjennom-
snittelig forbruk for alle virksomheter på dette tidspunktet innen samme periode de siste 5 
årene. 
   


Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):
 


  
Viser 43,5 % forbruk. I forhold til periodisert budsjett vil det si ca 0,1 mill. kroner mindre enn 
forutsatt i perioden. Når prosentvis forbruk likevel er såpass høyt tilskrives det i stor grad for-
sikringspremier som forfaller i 1.tertial og som følgelig ikke vil bli belastet tilsvarende resten 
av året. 
 
 


Andre driftsutgifter (artsgr 12):
 


  
Viser 28,5 % forbruk. I forhold til periodisert budsjett vil det si ca 0,1 mill. kroner mindre enn 
forutsatt i perioden. 
 
 


 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
Viser 78,4 % forbruk. I forhold til periodisert budsjett vil det si ca hele 1,7 mill. kroner mer 
enn forutsatt i perioden. Dette skyldes i hovedsak overføringer private barnehager og til 


 
Tertialrapport 1. tertial 2013 for virksomhet: 


 


POLITISK STYRING, SENTRALE 
STYRINGSORGAN, FELLESUTGIFTER 
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Innovi as som er utgiftsført tidligere enn forutsatt i periodiseringen. Hvorvidt budsjettert 
overføring til de ikke-kommunale barnehagene er tilstrekkelig, vil være usikkert inntil telling 
av barn i september er foretatt og avregning for 2012 er foretatt (jfr. vedtatte retningslinjer for 
likeverdig behandling). Men ut fra tellingen foretatt 15.mars (2 av 3 tellinger for året), kan det 
synes som om antall barn og da spesielt små barn stadig øker – hvilket øker det kommunale 
tilskuddet. 
 


 
 


Overføringer (artsgr 14) 
Viser 19,5 % forbruk. I forhold til periodisert budsjett vil det si ca hele 0,9 mill. kroner 
mindre enn forutsatt i perioden. I all hovedsak er knyttet til ennå ikke fordelte utgifter i 
forbindelse med årets lønnsoppgjør som er budsjettert som reserverte bevilgninger. 
 
 


 


Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
Viser 0,0 % forbruk – det vil si ingen bevegelse i perioden. 
 
 


Salgsinntekter (artsgr 16)
 


  
Viser 41,2 % av budsjettert inngang for hele året, dvs. nær det budsjetterte for perioden. 
 
 


Refusjoner (artsgr 17)
 


  
Viser 24,3 % av budsjettert inngang for hele året. Dette er nærmere 0,6 mill. kroner mer enn i 
periodisert budsjett og skyldes i hovedsak tidligere innbetaling fra deltakerkommunene i IKT-
samarbeidet enn periodisert. 
 
 


Overføringer (artsgr 18)
 


  
Viser 0,0 % forbruk – det vil si ingen bevegelse i perioden. 
 
 


Finansinntekter (artsgr 19)
 


  
Viser 0,0 % forbruk – det vil si ingen bevegelse i perioden 
 
 
 


3. Endringer i budsjettforutsetningene  
Så langt meldes ikke om vesentlige endringer i budsjettforutsetningene innen sentral-
administrasjonen med unntak av at tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene kan bli 
høyere enn forutsatt i opprinnelig budsjett, dette vil likevel ikke kunne være klart før ved 
neste tertialrapportering. 
 
 


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


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


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


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


 


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


 
 
6. Balansert målstyring 
 
 


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


 


Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
Ingen medarbeiderundersøkelser er gjennomført for tjenester underlagt sentraladministrasjon-
en i denne perioden. Siste gjennomførte undersøkelse ble gjennomført i 2011. Ny under-
søkelse gjennomføres i mai/juni 2013. Resultater herfra kan forventes presentert i rapporten 
for 2.tertial. 
 
 


 


 Fokusområde: Økonomi: 
Netto avvik for perioden skyldes i hovedsak tidligere utbetalinger enn periodisert og antas 
derfor ikke å få betydning for årsresultatet. 
 
 


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


 
8. Skatt, rammeoverføringer og finans 
 


Skatteinngangen for perioden januar – april 2013 viser samlet 19,9 mill. kroner - dvs. ca 
33,2 % av budsjettert inngang for hele året. Til sammenligning var denne 29,5 % på samme 
tidspunkt i fjor. Det totale skatteanslaget for hele året er satt til 60,9 mill. kroner. Inngangen er 
ca 2,7 mill. kroner høyere enn forutsatt i periodisert budsjett. Dette er gledelig tall, men det er 
altfor tidlig å fastslå om vi kan regne med tilsvarende merinngang ved årets slutt. Sammen-
lignet med andre kommuner viser oversikter fra KS at inngangen til Marker kommune fortsatt 
er lav - ligger på ca 72,1 % - hvilket stadig er klart lavest i Østfold. Til sammenligning viste 
samme oversikt 70,0 % etter 1.tertial fjor. Rådmannen vil se an inngangen for mai, som er en 
”stor” skattemåned, før det eventuelt foreslås noen justering av skatteanslaget. 
 
Rammeoverføringer inkludert inntektsutjevning viser for perioden samlet inngang på 38,9 
mill. kroner – dvs. ca 34,8 % av budsjettert inngang for hele året. Til sammenligning var  
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denne  36,2 % på samme tidspunkt i fjor 
 
Kommunestyret vedtok reglement for finansforvaltningen i Marker kommune 22.juni 2010 i 
k.sak 38/10. Reglementet gir rammer og retningslinjer for hvordan forvaltningen av 
kommunens ledige likviditet skal skje gjennom å definere det risikonivå som er akseptabelt 
for plassering og låneopptak. Reglementet gir føringer på hvordan det skal rapporteres på mht 
finansforvaltningen. Det er ikke er tatt opp nye lån i dette tertialet og det er heller ikke fortatt 
noen plasseringer av likviditet utover ordinær bank. Budsjettert låneopptak til ordinære 
investeringer for 2013 på 7,1 mill. tas opp i mai, mens tidspunkt for låneopptak til omsorgs-
boliger på 12,8 mill. kroner foreløpig er uavklart. 
 


Låneporteføljen til Marker 
kommune var satt sammen 
slik pr 1.1.2013: 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
Marker kommune har tidligere tatt opp lån fra følgende lånegivere: 
  


Låneinstitusjon Beløp 
Husbanken 4 079 917 
Kommunalbanken 32 236 550 
KLP 104 084 569 
Bokførte ikke betalte avdrag 0 


Sum investeringsgjeld 140 401 036 


Videreutlån Husbanken 10 555 052 


Sum langsiktig gjeld 150 956 088 
 
 
 
 
 
 
 
 


Rentesats Rentetype Andel portefølje Andel portefølje % 
1,99 % Flytende 12 142 969 8,04 
2,07 % Fast rente 2 398 350 1,59 
2,15 % Grønn p.t rente 370 000 0,25 
2,19 % Flytende 2 492 000 1,65 
2,25 % P.t. rente 19 732 320 13,07 
3,36 % P.t. rente 48 780 488 32,31 
3,48 % P.t. rente 40 104 086 26,57 
3,50 % P.t. rente 15 199 995 10,07 
4,36 % Fast rente 4 661 000 3,09 
5,68 % Fast rente 5 074 880 3,36 
Totalt   150 956 088 100,00 
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1. Tertialrapport 1. tertial totalt – drift 
 
Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2. Kommentarer 
 
Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 43,3 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 36,3 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 5,3 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 37,8 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 12,6 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 33,2 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2012 var til sammenligning 35,6 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 14,3 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 1,7 mill. kroner mindre enn periodisert.  
 
 


Lønn (artsgr 10):
 


  
Viser 36,3 % forbruk   


 
Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):
 


  
Viser 28,8 % forbruk.  
 
 


Andre driftsutgifter (artsgr 12):
 


  
Viser 31,3 % forbruk.  
 
 


 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
Viser 46,7 % forbruk.  
 
 


Overføringer (artsgr 14) 
Ingen bevegelse i perioden. 
 
 


 


Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
Ingen bevegelse i perioden. 
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GRUNNSKOLE 
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Salgsinntekter (artsgr 16)
 


  
Viser 34,7 %  av budsjettert inngang for hele året. 
 
Refusjoner (artsgr 17)
 


  
Viser 66,1 % av budsjettert inngang for hele året. Størstedelen av refusjonene kommer kun to 
ganger pr år, første gang i april. En større andel refusjoner kommer på vårhalvåret, og flere 
elever flytter eller slutter denne våren. Dette fører til at den prosentvise inngangen i forhold til 
budsjett ikke vil endre seg stort og dermed være mer i samsvar med en beregnet forholdsvis 
lik budsjettbelastning ved neste tertial. 
 
 


Overføringer (artsgr 18)
 


  
Ingen bevegelse i perioden. 
 
 


Finansinntekter (artsgr 19)
 


  
Ingen bevegelse i perioden. 
 
 
 


3. Endringer i budsjettforutsetningene  
Ingen kommentarer. 
 
 


 
4. Viktige hendinger  
Lokal kulturplan på 9. trinn var i år en oppsetting av musikalen ”The Sound of Music”. Det 
var to strålende forestillinger med fullsatt sal i Marker rådhus. Alle elevene på 9. trinn deltok. 
Skolen har fått på plass digitale tavler (Smartboard) i fire klasserom. Dette er gode 
hjelpemidler i undervisningen, og det er et stort ønske om flere tavler.  
 
 
 


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


Marker kommune har en god skole hvor kjennetegnene er  


Læring – trygghet – trivsel 
Dette skal elevene oppleve gjennom 


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


 


I tillegg er Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK 06) og Opplæringsloven viktige 
styringsdokumenter for alle skoler. En viser for øvrig til kommunens plan for skoleutvikling  
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på Marker skole 2010-2013 (Referatsak 25/10 i oppvekst- og omsorgsutvalget 14.09.2010) og 
lokale mål knyttet til behandling av tilstandsrapporten for Marker skole.(Kommunestyret 
12.03.2013 Sak 12/13).  


 
 
 


6. Balansert målstyring 
 


Det er ikke gjennomført brukerundersøkeleser i perioden. Elevundersøkelsen gjennomføres 
fra 2013 på høsten. 


Fokusområde: Brukere/tjenester: 


 


Neste medarbeiderundersøkelse gjennomføres mai 2013. Medarbeidersamtaler er gjennomført 
med nesten alle ansatte. De som gjenstår gjennomføres i mai/juni 2013. Sykefraværet 
1.kvartal fordeler seg med 14,3 % (4,2 %) på administrasjon, 7,7 % (9,9 %) på grunnskole og 
5,2 % (15,4 %) på SFO. Tallene i parentes gjelder 4. kvartal 2012. Høyt sykefravær på 
administrasjon skyldes langtidsfravær på en ansatt i en liten gruppe av ansatte. Det er ellers 
gledelig å se at sykefraværet er lavere både på grunnskole og SFO enn forrige kvartal, og også 
lavere enn 1. kvartal 2012.  


Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 


 


Iflg. tallene under pkt. 2 har skolen et netto positivt avvik på 0,15 %. Dette ser bra ut, men en 
vil likevel vise til kommentarene når det gjelder refusjoner som ikke vil gi tilsvarende positive 
tall for resten av året. 


Fokusområde: Økonomi: 


 
 


 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar 
 
Elevtallet på skolen går noe ned. Siden nedgangen i elevtall fordeler seg på ti trinn, vil ikke 
dette få noen virkning på antallet klasser.  Likevel vil færre elever pr klasse gi mer tid for 
lærer til den enkelte elev. Virksomhetsleder er fornøyd med at kommunestyret har vedtatt mål 
knyttet til lærertetthet. (Sak 12/13). 


Virksomhetsleder har store forhåpninger om at tidlig innsats på sikt vil kunne gi bedre 
læringsresultater for elevene, og at behovet for spesialundervisning kan reduseres i løpet av 
skoletida. Vi er inne i en overgangsperiode der det en utfordring å kunne gi elevene god 
oppfølging tidlig i skoleløpet og samtidig kunne dekke opp for behovet for god tilrettelegging 
videre i skoleløpet.  
 


Manglende vedlikehold er noe som etter hvert setter sitt preg på uteområdet. Spesielt er 
uteområdet på ungdomsskolen sterkt preget av slitasje og mangel på mulighet for aktivitet og 
trivsel. Skolen har søkt fylkesmannen om skjønnsmidler til forbedring og utvikling av 
ungdomstrinnets uteområde, men dessverre er søknaden ikke innvilget. Et godt vedlikeholdt 
uteområdet handler om trivsel for elever og ansatte, og det handler om kommunens 
omdømme og satsing på barn og unge. Dette burde således blitt høyere prioritert.  
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1. Tertialrapport 1. tertial totalt – drift 
 
Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2. Kommentarer 
 
Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 6,5 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 5,8 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 1,9 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 4,6 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 1,9 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 42,2 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2012 var til sammenligning 35,9 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 1,7 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 0,2 mill. kroner mer enn periodisert.  
 
 


Lønn (artsgr 10):
 


  
Viser 35,49 % forbruk. Litt i overkant pga. innkjøringer og ekstra på enkeltbarn.  
   


Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):
 


  
Viser 117,04 % forbruk. Dette fordi vi har en avtale med AOF som har kurs i data og det er 
enda ikke posterte VOX-midler.  
 
 


Andre driftsutgifter (artsgr 12):
 


  
Viser 32,38 % forbruk. Som budsjettert. 
 
 


Salgsinntekter (artsgr 16)
 


  
Viser 32,53 % av budsjettert inngang for hele året. Som budsjettert. 
 
 


Refusjoner (artsgr 17)
 


  
Viser 17,11 % av budsjettert inngang for hele året. Det er mindre sykelønnsrefusjon enn 
forventet. 
 
 
 
 
 


 
Tertialrapport 1. tertial 2013 for virksomhet: 


 


GRIMSBY BARNEHAGE 
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3. Endringer i budsjettforutsetningene 
 
Ingen kommentar 
 
 
4. Viktige hendinger  
Ingen kommentar. 
 
 
 


5. Virksomhetens utviklingsmål  
Grimsby barnehage: 


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


 


Vi føler at vi blir bedre og bedre på barns medvirkning. Vi ser etter tegn hos de minste for å se 
hva de ønsker. De som er større uttrykker seg verbalt, og da er det lettere med medvirkning. 
Det blir gjennomført 2 felles foreldremøter og det blir tilbudt to foreldresamtaler i løpet av et 
år. Ser vi eller foreldrene et behov for tettere kontakt, blir dette fulgt opp med 
møter/veiledninger.  
Vi har i første tertial en nærværsprosent på 93,5 % blant de ansatte. Dette er en lavere 
nærværsprosent enn det vi ønsker. Vi ser at fraværet stort sett ikke er relatert til barnehagen.  
 
Virksomheten ligger innenfor sine rammer økonomisk.  
 
Barnehages visjon er med stjerner i øya og skrubbsår på knea. Vi ser at de ansatte er med på å 
skape undring i hverdagen til barna, dette fører til at de blir nysgjerrige og forskende barn som 
i blant går på en smell. Da er det noen støttende voksne der og hjelper dem så de står bedre 
rustet til neste gang.  
 


 
 
6. Balansert målstyring 
 


Foreldrene blir på vårhalvåret tilbudt samtaler, men denne er frivillig for alle utenom for de 
som har skolestartere. Dette fordi det skal i samarbeid med hjemmet gis informasjon om hvert 
barn til skolen. Det er i perioden ikke gjennomført brukerundersøkelse, men det er meldt at 
dette kommer høsten 2013.  


Fokusområde: Brukere/tjenester: 


 


Vi har gjennomført medarbeidersamtaler på de fleste i 1.tertial. Her kan vi vise til fornøyde 
medarbeidere som trives i sitt arbeid i barnehagen. Mange nevner at de ønsker en annen 
løsning på vogner og stellemuligheter. Det ble på kommunestyremøtet den 30. april bestemt at 
det skulle gjøres om i kjelleren slik at det blir plass til vogner i skitten sone og kjøkkenet 
skulle gjøres om til stellerom med mer.  


Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 


 
I perioden hadde vi en sykefraværsprosent på 6,5 %, noe som er lavt sett i forhold til forrige 
rapportering. Vi har for tiden ingen sykemeldte, og viser til, som tidligere, at sykemeldingene 
ikke var jobbrelatert. 
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Virksomheten har i perioden hatt en inne gjennom IA på 100 % i tillegg til to lærlinger i     
100 % og en lærekandidat.  
 
Medvirkning - Vi har personalmøter en gang i måneden. Her får personalet informasjon og de 
blir hørt i sine synspunkter. Det blir gjennomført pedagogiske ledermøter en gang hver 14. 
dag og det samme har hver avdeling. En gang i måneden gjennomføres medbestemmelse med 
Utdanningsforbundet og fagmøter for alle førskolelærerne er det også en gang i måneden.  
Utviklingsmuligheter – vi gir rom for at våre ansatte skal få ta førskolelærerutdanning. Dette 
har to benyttet seg av. 
 


Virksomheten holder seg innen sine gitte rammer. Som før nevnt skyldes merforbruk VOX-
midler/AOF-kurs. Dette blir budsjettjustert i 2. tertial.   


Fokusområde: Økonomi: 


 


 
 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar 
En av våre største utfordring er den lange åpningstiden, 06.00 til 17.00. Vi ser at voksen-
tettheten er best bare 4 timer av den 11timer lange dagen. I denne perioden skal det også 
avvikles pauser og møter. Vår utfordring blir å ha tilstrekkelig kvalitet 11 timer hver dag. 
Større voksentetthet hadde vært ønskelig. I perioder og i samarbeid med foreldrene åpner vi 
06.30. Dette er med på å utvide voksentettheten i 30 minutter. Vi er glade for at det blir gjort 
endringer i kjelleren slik at vi blant annet får plass til vognene der det nå er garderobe.  
Allikevel får vi en utfordring når vi høsten 2013 får 33 barn opp i 1. etasje. Vi må dele de i to 
avdelinger og vi ser at det kan bli kø for at det bare er to toaletter tilgjengelig. En annen 
utfordring med 33 barn i den etasjen er at vi bare har en liten kjøkkenbenk og det er inne på 
den ene av de to avdelingene. Barn skal i følge Rammeplan være deltagende i blant annet 
matlaging, noe som kan bli vanskelig å gjennomføre med tanke på rene soner og tilberedning 
av mat (§11 – Miljø og helse i barnehagen). I § 23 samme sted står det at antall toaletter må 
være tilpasset behovet i barnehagen (1 toalett pr 10. barn).  
 
Virksomhetsleder er prosjektleder for et AOF-kurs som er startet opp. Her er det deltagere fra 
barnehage, renhold, utviklingshemmede og en vaktmester som er representert. De er til 
sammen 15 stk. De skal gjennomgå et 50 timers kurs hvor det er fokus på databruk og 
kommunikasjon. Det er i den forbindelse kjøpt inn 8 bærbare pc’er med låsbart skap. Det er 
søkt om VOX-midler og det er AOF som har kursleder. De er delt i to grupper som har 3 
timers kurs hver uke.  
 
Det er lyst ut etter pedagogiske ledere i perioden, en får tilbud om fast og en får tilbud om 
midlertidig ansettelse pga. permisjon. Grimsby barnehage har en gruppe med lekende, 
positive, løsningsorienterte, pålitelige og ansvarsfulle medarbeidere, som har masse humor og 
glede i hverdagen. 
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1. Tertialrapport 1. tertial totalt – drift 
 
Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2. Kommentarer 
 
Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 17,8 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 12,3 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 4,0 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 13,8 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 6,9 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 50,1 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2012 var til sammenligning 42,8 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 5,7 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 1,2 mill. kroner mer enn periodisert.  
 


 
Lønn (artsgr 10):
 


  
Viser 41,9 % forbruk. Overforbruket ligger i hovedsak på barnevernstjenesten, lønn til 
fosterhjem og besøkshjem.   


 
Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):
 


  
Viser 50,1 % forbruk. Overforbruket ligger i hovedsak på barnevernstjenesten med 
utgiftsdekning til foster/besøkshjem og kjøregodtgjøring til barnevernstjenesten. 
 


 
Andre driftsutgifter (artsgr 12):
 


  
Viser 71,4 % forbruk. Overforbruket ligger i hovedsak på barnevernstjenesten med kjøp av 
konsulenttjenester. 
 


 
 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
Viser 52,7 % forbruk. Overforbruket ligger i hovedsak på barnevernstjenesten med kjøp av 
tjenester fra Bufetat. 
 


 
 


Overføringer (artsgr 14) 
Viser 295,0 % forbruk. Overforbruket ligger i hovedsak på barnevernstjenesten med 
overføring til kommuner og private i forbindelse med barnevernstiltak. 


 
Tertialrapport 1. tertial 2013 for virksomhet: 


 


FAMILIE OG HELSE 
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Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
Viser 0,0 % forbruk. Virksomheten har ingen slike utgifter. 
 
 


Salgsinntekter (artsgr 16)
 


  
Viser 17,0 % av budsjettert inngang for hele året. Inntekten er  knyttet til salg av vaksine på 
heselstasjon som i hovedsak gjøres på høsten. 
 


 
Refusjoner (artsgr 17)
 


  
Viser 29,0 % av budsjettert inngang for hele året. De statlige refusjonene ligger på fysioterapi 
som ikke kommer før etter 1.halvår. På legekontoret er det i hovedsak avhengig av inntekt på 
turnuslege som kan være noe variabel, og størstedelen kommer inn etter 1. halvår. På 
barnevernstjenesten vil det komme inn kvartalsvis fra Bufetat, mens den store inntekten fra 
Fylkesmannen til styrking av stillinger på barnevernstjenesten først kommer i juni. 
 
 


Overføringer (artsgr 18)
 


  
Viser 0,0 % av budsjettert inngang for hele året. Dette er gavemidler fra lag og foreninger 
som skal gå til spesifikke aktiviteter. 
 
 


Finansinntekter (artsgr 19)
 


  
Viser 83,1 % av budsjettert inngang for hele året 
 
 


 
3. Endringer i budsjettforutsetningene  
Det ligger an til et merforbruk i forhold til budsjett, tilsvarende hva som ble resultatet i fjor.  
Den store økningen innen tiltak og utgifter i barnevernstjenesten som vi har sett de siste årene, 
vises også for 2013. Barnevernsbudsjettet -13 er styrket med underkant av kr. 300`. Mange av 
merutgiftene som var i -12, fortsetter i år, og nye utgifter kommer til. 
 
Det er gitt styrking av barnevernstjenesten fra Fylkesmannen med 1½ årsverk, som det delvis 
er engasjert personer i.  
 
Det er ikke rom innenfor det totale budsjett til familie og helse å innhente noe av overfor-
bruket på andre avdelinger. Det er ingen vakanser i stillinger, og alle avdelinger trenger de 
stillinger de har for å gi det tjenestetilbudet innbyggerne har rett på. 
 
 


 
4. Viktige hendinger 
Virksomheten deltar i rullering av plan for folkehelse og psykisk helse, og oppstart av 
rehabiliteringsplan. Kommuneoverlegestillingen er utvidet til 30 % og overført fra 
virksomheten til rådmannens stab. 
 
Det er søkt om midler til flere prosjekter, hvorav det er innvilget kr. 200.000 til styrking av 
helsestasjon. Det tenkes brukt som frisklivsprosjekt med forebygging og tidlig innsats hos 
gravide og i tidlig alder, spesielt i forhold til livsstilssykdommer og overvekt.  
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5. Virksomhetens utviklingsmål 
• Implementere virksomhetens målekart 
• Gi befolkningen tjenester de har behov for innenfor budsjett 
• Rekruttere, utvikle og beholde fagkompetanse i virksomheten 
• Utvikle tverrfaglig samarbeid ytterligere overfor barn og unge. 
• Tilrettelegge for at det lave sykefraværet opprettholdes. 
• Innarbeide MOT i virksomheten 
• Samarbeide for sunne og trygge innbyggere gjennom tjenester rettet mot barn, 


unge og familier med folkehelse lagt til grunn 
 
 


 
6. Balansert målstyring 
 
Fokusområde: Brukere/tjenester:
I gjeldende kommuneplanen er målene for virksomheten formulert slik: 


  


”Virksomhet familie og helse består av flere avdelinger som har hver sine målsettinger. Et 
sammenfattet og overordnet mål for virksomheten er: 
Virksomhet familie og helse skal arbeide for å forebygge helseskader og sosiale skader, og 
dekke innbyggernes behov for helse og sosiale tjenester.” 
 
I vedtatte økonomiplan/handlingsplan for 2012-2015 er de strategiske målene for 
virksomheten formulert slik: 
”Virksomhet familie og helse har et overordnet mål: Sunne og trygge innbyggere.” 
  


 Gode tjenester / Brukermedvirkning: 
Virksomheten har fokus på å gi brukerne gode nok tjenester ut fra de behov de har etter lover 
og forskrifter. Samarbeid og koordinering mellom de ulike ansvarene er satsningsområde. Det 
skal være brukermedvirkning på individnivå, og brukerundersøkelser blir gjennomført. Det 
blir gjennomført brukerundersøkelser på psykisk helse og barnevernstjenesten i første halvår 
2013.  
 


 God service: 
Brukerne skal oppleve at de får rask tilbakemelding og at det er kort saksbehandlingstid og 
ventetid for å få dekket en tjeneste som er innenfor den enkeltes behov etter lover og 
forskrifter. 
       
Friske medarbeidere / Godt arbeidsmiljø :  
Det skal tilrettelegges for at arbeidstakere har et fysisk og psykisk godt arbeidsmiljø slik at det 
lave sykefraværet opprettholdes. Det må være et tilfredsstillende antall personale til å møte de 
lovpålagte tjenester som ytes. 
Veiledning og medarbeidersamtaler benyttes. 
- virksomheten har en sykefraværsprosent på 3,9 som er under resultatmål 4,5.  
 


 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. Midler fra 
Fylkesmannen blir også benyttet til dette. 


- flere medarbeidere deltar i kurs og 2 tar videreutdanning innen familieterapi. 
- Medarbeiderundersøkelse blir gjennomført i 2.tertial. 
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Fokusområde: Økonomi: 
Effektiv ressursbruk/ God økonomistyring:  
Lovpålagte tjenester gis etter lover og forskrifter til de brukere som har et behov. Brukerne 
blir flere, samtidig som rammene ikke øker tilsvarende og virksomheten utøver en effektiv 
ressursbruk. Det ligger an til et samlet merforbruk på virksomheten på kr. 1.1 mill. ut fra 
periodisert budsjett. Se punkt 2.  
 
Virksomhetsleder har etter interne drøftinger følgende forslag til sparetiltak (verifisert og 
justert noe av rådmannen). Dette er tiltak rådmannen finner nødvendige, reelle og forsvarlige: 
 


1. Redusere bruk av sakkyndige i barnevernstjenesten til det minimale. Redusere 
merkostnader med ca. kr. 300.000 


 


2. Holde stillinger i barnevernstjenesten vakante ved sykdom/permisjon, ca.kr. 
50.000 


 


3. Lengre ventetid på undersøkelsessaker i barnevernstjenesten som følge av 
reduksjon av sakkyndig bruk. Forsinkelse i bruk av tiltak. Redusere merforbruket 
med ca. kr. 50.000. 


 


4. Prioritere tunge saker. 
 


5. Øke beregnet inntekt fra Bufetat, ca.  kr. 200.000. 
 


6. Forventet mindreforbruk av Bufetat. Redusere merforbruket med ca. kr. 400.000. 
 
Totalt vil disse tiltakene i barnevernstjenesten kunne redusere det forventede merforbruket 
med 1,0 mill. kroner. Det er ikke mulig å sikre disse innsparingene, da en aldri vet hvilke 
saker som vil komme til i løpet av året. Det kan også komme saker i løpet av året som må til 
fylkesnemnda. 
 
Det er søkt midler fra Fylkesmannen til interkommunal opplæring i Kvello-modellen og 
barnesamtalen, som vil være en investering i medarbeiderenes kompetanse som kan få ne 
kostnadene på sikt. 
 
 


 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar 
 


Som tidligere år er det en virksomhet som har et lavt sykefravær, med et personale som er 
kompetente i forhold til sine oppgaver. Utfordringene ligger på mange oppgaver og brukere, 
på alle avdelingene. Spesielt utfordrende har barnevernstjenesten hatt det de siste årene, med 
stadig nye meldinger og tunge saker som krever kompetanse utover det en kan forvente en 
barnevernstjeneste sitter med.  Det gir store økonomiske utfordringer.  
 
Undersøkelsesfasen med ev. forberedelse til fylkesnemndsaker er kompetansemessig 
krevende. Ved å ikke leie inn sakkyndige eller andre konsulenter i enkelte saker, vil det kreve 
enda mer av et personalet. Dette kan føre til lengre behandlingstid før nye meldinger kan bli 
håndtert. 
 
Virksomhetens lave sykefravær skyldes bl.a. en stor ansvarsfølelse hos alle ansatte.  
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1. Tertialrapport 1. tertial totalt – drift 
 
Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2. Kommentarer 
 
Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomhetens brutto driftsbudsjett 5,9 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 2,4 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 1,9 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 4,0 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 1,7 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 41,1 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2012 var til sammenligning 38,7 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 1,5 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 0,2 mill. kroner mer enn periodisert.  
 
 


Lønn (artsgr 10):
 


  
Viser 30,1 % forbruk. I artsgruppe 10 ligger også utgifter til kvalifiseringsprogram og 
introduksjonsstønad. Dette er årsaken til at lønn utgjør en så stor andel av vårt budsjett 
   


Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):
 


  
Viser 19,2 % forbruk. Dette dreier seg om små tall. Det totale budsjettet i denne artsgruppen 
er på 49.000 kroner.  Vi har brukt litt mindre penger på kontormateriell og reisepenger enn 
forventet 
 
 


Andre driftsutgifter (artsgr 12):
 


  
Viser 96,1 % forbruk. I denne artsgruppen har vi kun budsjettert med 2.000 kroner i utgifter 
til serviceavtaler.  Utgiften er belastet nå, og dette gir prosentvis veldig stort utslag på 
resultatet. 
 
 


 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
Ingen bevegelse i perioden. 
 
 


 


Overføringer (artsgr 14) 
Viser 40,3 % forbruk. I artsgruppe 14 ligger også utgifter til kommunens andel av NAV- 
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leders lønn som overføres til staten to ganger pr. år.  Regnskapstallene ser derfor bedre ut enn 
når vi vurderer de opp mot periodisert budsjett.  I forhold til periodisert budsjett har vi et 
forbruk på 139 %.  Det betyr at vi har brukt 377.000 kroner mer enn budsjettert i perioden. 
Denne utviklingen er uheldig, og vi har forsøkt å finne årsaken til økningen av utgiftene.  
Merforbruket kommer i hovedsak fra ekstra utgifter til økonomisk sosialhjelp. Vi ser en 
ganske kraftig økning av antall fattede vedtak sammenlignet med samme periode i fjor.   
 
 


 


Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
Viser 38,4 % forbruk. Hele forbruket gjelder økonomisk sosialhjelp gitt som lån.  Vi har i 
perioden utbetalt 62.000 kroner som lån. I samme periode i 2012 hadde vi gitt 30.000 kroner 
som lån. Det er individuelle vurderinger som ligger til grunn når stønad gis som lån, og 
forskjellen fra fjoråret er nok tilfeldig. 
 
 
 


Salgsinntekter (artsgr 16)
 


  
Ingen bevegelse i perioden. 
 


 
Refusjoner (artsgr 17)
 


  
Viser 38,5 % av budsjettert inngang for hele året. Der hvor NAV forskutterer økonomisk 
sosialhjelp og brukeren på et senere tidspunkt får etterbetalt en NAV-ytelse, har vi rett til å 
kreve refusjon i etterbetalingen.  I denne perioden har vi fått inn mer på slike refusjoner enn vi 
har budsjettert med for hele året. Det forklarer det positive resultatet her. 
  
 


Overføringer (artsgr 18)
 


  
Viser 23,6 % av budsjettert inngang for hele året. I periodisert budsjett har vi lagt inn en 
forventet inntekt på 350.000 kroner.  Regnskapet viser en inntekt på 331.000 kroner.  Dette 
betyr at vi ligger greit an i forhold til statlige overføringer til flyktningtiltak.  
 
 


Finansinntekter (artsgr 19)
 


  
Viser 12,9 % av budsjettert inngang for hele året. Det er mottatte avdrag på utlån som 
posteres her.  Vi har kun fått inn 21.000 kroner av de 53.000 kronene vi hadde budsjettert med 
i perioden.  Erfaringsmessig vet vi at det er vanskelig å få inn disse inntektene, og vi vil trolig 
ikke nå budsjettert mål på 160.000 kroner på årsbasis.  
 
 
 


3. Endringer i budsjettforutsetningene  
Det er med bekymring vi ser at utgiftene til økonomisk sosialhjelp øker. Etter årets 1.tertial 
ser vi et merforbruk på 377.000 kroner i forhold til det budsjetterte. Fortsetter denne 
utviklingen, vil vi få et overforbruk på denne budsjettposten i år.  Noe av dette forventede 
overforbruket vil vi kunne dekke inn ved at vi sannsynligvis vil få høyere inntekter i form av 
statlig overføringer for flyktningene enn først beregnet. Ser vi virksomheten under ett må vi 
trolig forvente et merforbruk ved utgangen av 2013. Resultatet for 2012 viste til sammen-
ligning innsparing på nærmere 0,3 mill. kroner ved årets slutt.  
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4. Viktige hendinger  
Vi har nå ansatt egen gjeldsrådgiver ved kontoret.  Fra å tidligere ha kjøpt denne tjenesten fra 
andre kommuner, kan vi nå tilby tjenesten lokalt.  Det har vært svært stor etterspørsel etter 
hennes tjenester nå etter oppstarten i februar.  Mens vi tidligere kun hadde mulighet til å 
prioritere de aller «tyngste» sakene, prøver vi nå å jobbe mer forebyggende, blant annet ved å 
hjelpe til med å sette opp enkle budsjett, og gi råd og veiledning om disponering av inntekter 
og prioritering av utgifter.   
 
 
 


5. Virksomhetens utviklingsmål 
 
Målet til virksomheten er å holde tildelt ramme.  Vi klarte dette i 2012, men er mer 
pessimistiske i år, jfr. punkt 3. 


 
 


 
6. Balansert målstyring 
 


Det har vært gjennomført brukerundersøkelse i april.  Dessverre foreligger det ennå ikke 
resultater fra denne undersøkelsen.  Resultatene tas med i neste tertialrapport. 


Fokusområde: Brukere/tjenester: 


 


Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i perioden. Medarbeiderundersøkelse 
gjennomføres i mai. Det er ikke gjennomført medarbeidersamtaler i denne perioden. Etter 
plan gjennomføres disse samtalene i oktober. Sykefraværet ved virksomheten var i tertialet på 
5,9 %.  Årsaken til fraværet er ikke arbeidsrelatert, og det settes ikke derfor inn spesielle 
tiltak.  Virksomheten har hele tiden fokus på å styrke nærværsarbeidet. 


Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 


 


Netto avvik for perioden viser et overforbruk på 7,7 % mot vedtatt nedre resultatmål -1,0 %, 
det vil si 6,7 % over nedre grense for verksetting av tiltak. Det er ikke lett å sette inn tiltak for 
å bedre resultatet. De tjenestene vi leverer er lovpålagte, noe som betyr at vi ikke kan avslå en 
søknad dersom vilkårene for å få hjelp er tilstede.  


Fokusområde: Økonomi: 


 
 


 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar 
 
Medarbeiderne ved NAV-kontoret gjør en svært god jobb med å tenke «arbeid først».  Det er 
hele tiden et fokus på å gjøre brukerne mest mulig selvhjulpne og sette dem i stand til å 
forsørge seg selv.  Likevel ser vi en negativ utvikling ved at antall brukere øker, og antall 
fattede vedtak øker. Vi har ikke noen entydig forklaring på hvorfor det blir slik.  En faktor er 
at ungdom ikke fullfører videregående skole, ev. at de ikke får vitnemål eller fagbrev etter 
videregående skole. De stiller da bakerst i køen når det gjelder å komme seg ut i arbeidslivet. 
 
NAV-kontoret kommer derfor å ha ungdom som høyeste prioritet når det gjelder å prioritere 
satsningsområder framover. 
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1. Tertialrapport 1. tertial totalt – drift 
 
Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2. Kommentarer 
 
Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 7,8 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 7,5 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 0,5 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 7,3 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 2,4 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 32,5 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2012 var til sammenligning 32,7 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 2,6 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 0,2 mill. kroner mindre enn periodisert.  
 
Lønn (artsgr 10):
 


  
Viser 31,5 % forbruk. Vektet forbruk for perioden er beregnet til 36,8 %, dvs. gjennom-
snittelig forbruk for alle virksomheter på dette tidspunktet innen samme periode de siste 5 
årene. Forbruket 1.tertial ligger da godt under dette. 
 
 Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):
 


  
Viser 37,5 % forbruk. Dette tilsvarer nær det periodiserte budsjettet for perioden. 
 
Andre driftsutgifter (artsgr 12):
 


  
Viser 0,0 % forbruk – det vil si ingen bevegelse i perioden. 
 
 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
Viser 0,0 % forbruk – det vil si ingen bevegelse i perioden. 
 
 


Overføringer (artsgr 14) 
Viser 0,0 % forbruk – det vil si ingen bevegelse i perioden. 
 
 


Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
Viser 0,0 % forbruk – det vil si ingen bevegelse i perioden. 
 
Salgsinntekter (artsgr 16)  
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Tertialrapport 1.tertial 2013 Side 21 
 


 


Viser 36,5 % av budsjettert inngang for hele året, dvs. nær det budsjetterte for perioden. 
 
Refusjoner (artsgr 17)
 


  
Viser 6,5 % av budsjettert inngang for hele året, dvs. ca. 0,1 mill. kroner lavere enn 
budsjettert for perioden. Dette henger sammen med lavere sykefravær enn beregnet og 
dermed mindre refusjon av sykepenger. 
 
Overføringer (artsgr 18)
 


  
Viser 0,0 % forbruk – det vil si ingen bevegelse i perioden. 
 
Finansinntekter (artsgr 19)
 


  
Viser 0,0 % forbruk – det vil si ingen bevegelse i perioden. 
 
 
 


3. Endringer i budsjettforutsetningene  
Ingen endringer. 
 
 


 
4. Viktige hendinger  
Ingen kommentar. 
 
 
 


5. Virksomhetens utviklingsmål 
 


Virksomhetens utviklingsmål vil være å planlegge hva vi eventuelt kan bruke ledige 
leiligheter ved Lilleveien til. Vi har en aldrene brukergruppe og ser at vi kan komme i en 
situasjon hvor vi står med flere ledige leiligheter. Dette er ikke noe vi kan forutse, men prøver 
å tenke nye muligheter dersom vi kommer i den situasjonen. 
 
 
 


6. Balansert målstyring 
 
 


Fokusområde: Brukere/tjenester: 
Bruker som var på avlastning hos oss er flyttet inn på Lilleveien. Det tar tid å bli kjent, men 
tilbakemeldingene er at bruker trives godt på Lilleveien. Vi jobber fremdeles med å få på 
plass riktige hjelpemidler til hver enkelt bruker for å avlaste de ansatte mest mulig. 
 
 


Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
Sykefraværet for hele virksomheten 1 tertial er på 6,2 %. Vi har i denne perioden hatt 3 
langtidssykemeldte.  
 
 


Fokusområde: Økonomi: 
Vi ligger godt innenfor de rammer vi er tildelt. 
 
 


 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar 
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Vi var for ca. et år siden med i en undersøkelse som satte fokus på måten vi jobber på med 
brukerne våre og hva som forventes av oss når vi kommer på jobb. Vi har tatt opp tråden der 
og laget et eget opplegg rundt dette.  Dette er et prøveprosjekt og det blir spennende å se om 
det er hensiktsmessig å jobbe etter en slik plan. 
 
Seks ansatte har vært på kurs i utviklingshemmede og aldring.  
 
Vi har hatt to helsefaglærlinger over en periode og der noe vi er veldig glad for, det er alltid 
berikende for faget. Det har vært flott å ha de i Lilleveien og på Tunet. 
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1. Tertialrapport 1. tertial totalt – drift 
 
Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2. Kommentarer 
 
Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 54,2 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 55,0 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 9,8 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 44,4 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 18,3 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 41,1 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2012 var til sammenligning 36,4 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 16,1 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 2,1 mill. kroner mer enn periodisert.  
 
 


Lønn (artsgr 10):
 


  
Viser 37,7 % forbruk. Noe over vektet forbruk som er 36,8 % hvilket i all hovedsak tilskrives 
vikarbruk. 
   


Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):
 


  
Viser 41,4 %  forbruk.  Smitteregime medfører økte kostnader. Brukt mye på medisinsk 
forbruksvarer. 
 
 


Andre driftsutgifter (artsgr 12):
 


  
Viser 74,9 % forbruk.  BPA (Brukerstyrt personlig assistanse) er ført her – her blir netto 
kostnaden for kommunen høyere enn forutsatt i første rekke grunnet laver statlig tilskudd. 
 
 


 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
Viser 48,9 %  forbruk. Noe merforbruk som tilskrives avlastning på Avlastningshjemmet og 
SFO på Mortenstua. 
 
 


 


Overføringer (artsgr 14) 
Viser 45,7 %  forbruk. Medfinasiering til sykehuset SØF. 
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Salgsinntekter (artsgr 16)
 


  
Viser 36,6 % av budsjettert inngang for hele året. Ikke inntektsført brukerbetaling fra Nav på 
for april måned. 
 


 
Refusjoner (artsgr 17)
 


  
Viser 33,4 % av budsjettert inngang for hele året. Det er ikke inntektsført salg av plasser til 
Eidsberg kommune for april måned. Det er heller ikke inntektsført sykelønnsrefusjon for april 
på ca. kr 220.000. 
 
 


Overføringer (artsgr 18)
 


  
Viser 114,1 % av budsjettert inngang for hele året. Inntektsførte gavepenger. Skal brukes til å 
dekke opp art.gr.11. 
 
 


Finansinntekter (artsgr 19)
 


  
Viser 0,0 % av budsjettert inngang for hele året. Ingen bevegelse i perioden. 
 
 
 


3. Endringer i budsjettforutsetningene 
 


Smitteregime koster oss mye penger. Alle pasienter som kommer fra sykehuset skannes for 
smitte som det tar minimum to dager å få svar på. I mellomtiden må vi sette i verk et smitte-
regime som koster enormt i form av avfallshåndtering og utstyr. I tillegg til dette har vi hatt 
flere omganger med novrovirus og Esbl smitte. Alle som får tjenester fra hjemmetjenesten har 
nå krav på at vi skal dekke alt av sår utstyr. Dette er kostbart. 
 
Tjenestebilene i hjemmetjenesten er mer kostbare enn budsjettert. Dette skyldes en regning 
som skulle vært regnskapsført i 2012 på leiebiler, men som kom etter regnskapsavslutningen. 
I tillegg har vi hatt noen uhell med bilene. 
 
Vikarbudsjettet holder ikke i år heller. Vi har hatt stor pågang av pasienter, så vi har ikke hatt 
store muligheter å spare på innleie av vikarer. 
 
Avlastning på Lilleveien Boliger er betalt ut fra Pleie og Omsorg. Dette beløper seg til kr 
122.000. 
 
Salg av plasser: Ut fra avtalene med Trøgstad kommune og belegget fra Eidsberg kommune i 
våres ser det ut til at vi får en merinntekt på kr 700.000 som må brukes til å dekke inn 
underskuddet på merforbruk av vikarer og medisinsk forbruksvarer. 
 
BPA (Brukerstyrt personlig assistanse) viser merutgift. Det viser seg at Marker kommune 
ikke får så mye i statlig tilskudd som forventet for særlig ressurskrevende bruker som antatt. 
Det gis bare for reelle lønnsutgifter og det trekkes fra allerede inntekter til psykisk utviklings-
hemmede som er gitt til Marker kommune gjennom rammetilskuddet. Dette trekkes med kr. 
555.000. 
 
Det er ikke inntektsført ca. kr 360.000 i brukerbetalinger fra Nav for april måned. Det er ikke 
inntektsført ca. kr 220.000 for sykelønnsrefusjon for april måned. Det er ikke inntektsført kr 
100.000 for salg av plasser fra Eidsberg kommune i april måned. 
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4. Viktige hending 
 


Multidose ble innført på institusjonen i februar. Hjemmetjenesten innførte multidose i april. 
Dette har så langt vært meget positivt. Det er for tidlig å si om vi får noen økonomiske 
gevinster av dette.  
 
 
 


5. Virksomhetens utviklingsmål  
Gjennomgang av hele Pleie og Omsorgstjenesten i Marker Kommune ved hjelp av 
konsulenter fra Telemarksforskning. Demensplan. 
 
 


 
6. Balansert målstyring 
 
 


Fokusområde: Brukere/tjenester: 
Ingen brukerundersøkelser er gjennomført. Vi skal gjennomføre en brukerundersøkelse i løpet 
av 2013.  


 
 


Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
Medarbeidersamtaler ble gjennomført høsten 2012. Nye medarbeidersamtaler er tenkt 
gjennomført høsten 2013.05.10 Medarbeiderundersøkelser er planlagt gjennomført i slutten av 
mai 2013. 
 


Sykefravær 1. kvartal 2013: 
4700 Administrasjon    6,0 % 
4710 Institusjon og hjemmetjeneste  17,1 % 
4720 Brukerstyrt personlig assistent 15,6 % 
4730 Hjemmehjelp    5,0 % 
4740 Dagavdeling   1,6 % 
4750 Kjøkken    23,8 % 
4760 Kantine    15,7 % 
Totalt     15,7 % 
 


Korttidsfravær 1-16 dager:  3,6 % 
Fravær 17-40 dager:  2,6 % 
Fravær over 40 dager: 9,6 %   
 
Gjennom BMS (Balansert målstyring) Omsorg er øvre grense satt grensen til 8 % fravær. Alle 
nattevaktene har fått tilbud om helsekontroll/ arbeidsmiljøsamtale gjennom Smaalenene 
Bedriftshelsetjeneste. Ni av tolv takket ja til tilbudet. Vi har gjennomført IA samtaler og 
sykefraværsgruppe. 
  
 


Fokusområde: Økonomi: 
 


Stipulert netto driftsresultat omsorg for hele året med ellers uendrede forutsetninger/drift vil 
være et underskudd på 2,4 mill kroner (jfr. årsresultatet for 2012 som også til slutt ble 2,4 
mill. kroner). 
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Virksomhetsleder har etter interne drøftinger følgende forslag til sparetiltak (verifisert og 
justert noe av rådmannen). Dette er tiltak rådmannen finner nødvendige, reelle og forsvarlige: 
 
 


1. Legge ned dagavdelingen, innsparing ca kr 355.000/år. 
 


2. Hjemmetjenesten: Gå igjennom og vurdere alle vedtak på nytt, innsparinger en vakt 
fem dager i uka, ca kr 500.000/år og ressurser til utstyr på ca kr 150.000/år. 


 


3. Redusere med en nattevaktstilling. Innsparing i personell ressurs ca. 1.2 mill. kr/år.  
 


4. Vikarbudsjettet: unngå å leie inn ved fravær, en dagvakt på de hverdagene vi ikke har 
legevisitt. Dette utgjør tre vakter i uka. Unngå å leie inn en kveldsvakt alle dager i uka 
ved fravær. En vakt koster ca kr 1500. Ut året vil dette utgjøre ca kr 336.000. 


 


5. Ubesatte stillinger holdes i vakanse i den grad en vurderer det som forsvarlig. 
 
 
 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar 
 
Det vil i disse dager starte opp et prosjekt gjennom Telemarksforskning som skal gjøre en 
drift- og resultatanalyse av omsorgstjenesten i Marker kommune. Bestillingen er: 
 


a. Dagens struktur, organisering og arbeidsfordeling 
b. Samlet kapasitet og behov 
c. Bemanningskostnader, faste stillinger og bruk av vikarer/ekstrahjelp 
d. Arbeidsmiljø 
e. Sykefravær 
f. Sammenligning med andre relevante kommuner 
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1. Tertialrapport 1. tertial totalt – drift 
 
Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2. Kommentarer 
 
Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten innen ordinær drift brutto driftsbudsjett 18,4 mill. kroner - herav utgifter til lønn 
utgjør 10,6 mill. kroner. Inntekter er stipulert til 5,4 mill. kroner, slik at netto budsjettramme 
utgjør 12,9 mill. kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning innen ordinær drift hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. 
tertial vist 33,3 %. Regnskapet viser en netto utgift på 5,4 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 42 
% av budsjettet for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2012 var til sammenligning      
35 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 5,1 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 0,3 mill. kroner mer enn periodisert.  
 
For VAR områdene er brutto driftsbudsjett 8,8 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 2,5 
mill. kroner. Inntekter er stipulert til 10,1mill.kroner slik at netto budsjettramme utgjør en 
inntekt på 1,2 mill. kroner. 
 
 


Lønn (artsgr 10):
 


  
Viser 39 % forbruk   


 
Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):
 


  
Viser 49 % forbruk 
 
 


Andre driftsutgifter (artsgr 12):
 


  
Viser 19 % forbruk 
 
 


 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
Viser 3 % forbruk 
 
 


Overføringer (artsgr 14) 
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Ingen bevegelse i perioden. 
 
 
 


 


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


Salgsinntekter (artsgr 16)
 


  
Viser 31 % av budsjettert inngang for hele året ordinær drift. 
Viser 52 % av budsjettert inngang for hele året innen VAR. 
 
 


Refusjoner (artsgr 17)
 


  
Viser 17 % av budsjettert inngang for hele året 
 


 
Overføringer (artsgr 18)
 


  
Ingen bevegelse i perioden. 
 
 


Finansinntekter (artsgr 19)
 


  
Ingen bevegelse i perioden. 
 
 
 


3. Endringer i budsjettforutsetningene 
 


Ingen endringer. 
 
 


 
4. Viktige hendinger  
På avløpssiden har vi hatt et havari på en pumpe i P2 i Lihammeren kostnad kr.150 000,00. 
 
På Enøk siden har vi 2 anbud ute. Et som gjelder bytte av div. vinduer samt bytte kledning på 
den gamle delen av barneskolen. Det andre anbudet går på automasjon av lys, varme og 
ventilasjon ved Marker skole. 
 
Ligger også ute på doffin en sak om trykkavløp på 5 forskjellige områder rundt Ørje sentrum.  
 
 
 


5. Virksomhetens utviklingsmål  
Virksomhetens overordnede mål er å utføre det kommunale vedlikeholdet på alle områder så 
bra som mulig, ut fra tildelte midler slik at våre brukere er fornøyde med våre tjenester. 
Samlet sett betyr dette at noen må vente mens andre områder blir høyere prioritert. 
Dette er mange ganger en krevende oppgave for de ansatte, da alle mener at deres oppgave 
bør prioriteres foran andres oppgaver. 
 


 
 
6. Balansert målstyring 
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Fokusområde: Brukere/tjenester: 
Ingen planlagte undersøkelser. 
Mannskapene ute får mye positiv omtale. Det gjelder Ørje sentrum og ikke minst hvordan 
våre bygdeveier har vært i vinter og vår. 
 
 
 


Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
Ingen medarbeiderundersøkelse i perioden. Det skal gjennomføres en medarbeider-
undersøkelse i nær fremtid. 
 
Totale sykefraværet innen alle ansvarsområder er 9,6 % 
Dette fordeler seg slik: Menn       1,3 % 
     Kvinner 21,5 % 
 
Kvinneandelen er aldeles for høy, men når vi vet at fraværet stort sett dreier seg om 
langtidssykmeldte så blir tross alt bildet bedre, da det er noen få med store stillinger som 
utløser disse stygge tall.  
 
 


Fokusområde: Økonomi: 
Økonomien er ivaretatt, men periodiseringen er uheldig på en del av artene. 
 
 
 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar. 
 


Tjenesteområdene til FDV er mange og sammensatte, de består av forskjellige ulike 
fagområder. De ansatte utfører sine oppgaver på en faglig god måte til det beste for de ulike 
brukere. Marker brannvesen står overfor utfordringer i de nærmeste årene med å bekle vakter 
på dagtid. Frem til nå har ansatte innen FDV vært ansatte også innen brann slik at dette har 
vært dekket på den måten. Marker kommune bør nå tenke på hvordan de ser for seg å løse 
disse problemer. Både FDV og brannvesen er best tjent med at nyansatte er fagutdannet og 
har sin bopel i nær tilknytning til Ørje sentrum slik at de kan utføre de oppgaver vi ser komme 
på begge områder. 
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1. Tertialrapport 1. tertial totalt – drift 
 
Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2. Kommentarer 
 
Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 6,0 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 4,7 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 3,5 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 2,5 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 1,1 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 43,6 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2012 var til sammenligning 54,7 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 0,7 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 0,4 mill. kroner mer enn periodisert.  
 
 


Lønn (artsgr 10):
 


  
Viser 33,7 % forbruk.  
 
 


Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):
 


  
Viser 19,9 % forbruk.  
 
 


Andre driftsutgifter (artsgr 12):
 


  
Viser 7,3 % forbruk.  
 
 


 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
Viser 67,8 % forbruk.  
 


 
 


Overføringer (artsgr 14) 
Ingen bevegelse i perioden. 
 


 
 


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


Salgsinntekter (artsgr 16)
 


  


 
Tertialrapport 1. tertial 2013 for virksomhet: 


 


Plan og miljø 
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Viser 12,2 % av budsjettert inngang for hele året 
 


Refusjoner (artsgr 17)
 


  
Viser 28,5 % av budsjettert inngang for hele året.  
 


 
Overføringer (artsgr 18)
 


  
Ingen bevegelse i perioden. 
 
 


Finansinntekter (artsgr 19)
 


  
Ingen bevegelse i perioden. 
 
 
  


3. Endringer i budsjettforutsetningene  
Ingen endringer i forutsetningene som påvirker rammen i første tertial.  
 
Rapportering fra plan og miljø omfatter det interkommunale kontoret med en rekke 
ansvarsområder, og i tillegg noen ansvarsområder som bare gjelder Marker. Eksempler på det 
siste er viltnemnd og friområder. Fylkeskommunen har tildelt Marker noe ekstra midler til 
drift av friområdene, og dette vil måtte ta som en budsjettjustering senere. 
 


 
 
4. Viktige hendinger  
- opprydding av spredt avløp er fulgt opp, og det er gitt en rekke utslippstillatelser. Det 


tyder på at det er mange som ikke klarer å gjennomføre tiltak til gitt frist. 
- Svendsbykrysset og Vatland er nå vurdert for trykkavløp, og kommunal utbygging vil 


kunne være mulig innen den øvre ramme som kommunestyret har fastsatt 
- adresseringsprosjektet er i sluttfasen, og kommunen vil etter vedtak i plan og 


miljøutvalget reise navnesak på en del veinavn som vi ikke fikk godkjent. Skilting vil 
forberedes i løpet av sommeren 


- det er jobbet videre med planene for torget, og det er avholdt flere møter med SOBBL om 
mulig kombinert forretnings/boligbygg 


- vedtak om hurtigladestasjon på Ørje, som var ment plassert i gamle sentrum. Av hensyn 
til mulig strømtilførsel, vil den trolig likevel plasseres på Trekanten 


- skaterampe er åpnet til stor glede for ungdommen 
- lekeplass vil være på plass innen ferien, men har blitt forsinket på grunn av mye tele og 


senere mye regn 
- av store saker som det er jobbet mye med innen plan og byggesak, kan nevnes planstrategi 


som nå er vedtatt, regulering for ny E18 med sideveier, rammetillatelse for ny tollstasjon, 
Rema 100-bygg og ikke minst vindmølleparken 


- kommunale målsettinger for hjorteviltforvaltningen er utarbeidet 
- det er gitt mange tillatelser til oppføring av nye driftsbygninger, først og fremt 


kyllingproduksjon 
- ny avdelingsleder for plan og miljø er ansatt, og Ole Eide tiltrådte stillingen 13. mai 
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5. Virksomhetens utviklingsmål 
 
1. Redusere saksbehandlingstiden fra vi mottar søknad om fradeling/oppmåling til ferdig 
matrikkelbrev er sendt til tinglysning. Oppmålingstjeneste for grensekommunene er etablert 
og fungerer bra. Det er fortsatt et stort etterslep av midlertidige forretninger som det må 
ryddes i. Kommunen har ikke fått utført disse innen fristen og ekstra ressurser må leies inn. 
Gjeldende saksbehandlingsfrist overholdes på nye saker.. 
 2. Få kartlagt og digitalisert ledningsnettet for VA i Ørje sentrum og opparbeide kompetanse 
til å bruke dette. Arbeidet er ferdig utført, og flere områder er prosjektert. Etter ny 
organisering er dette overført Forvaltning, drift og vedlikehold. 
 3. Bidra til godt samarbeid og kompetanseutveksling mellom de tre grensekommunene 
Marker, Aremark og Rømskog. Nytt felleskontor for alle virksomhetens fagområder er 
opprettet og fungerer bra. Kontoret er etablert med følgende kostnadsfordeling; Rømskog 
15%, Marker 50% og Aremark 35%. 
 


 
6. Balansert målstyring 
 


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


 


Medarbeiderundersøkelse gjennomføres nå i vår. Generelt er medarbeiderne svært godt 
fornøyd med arbeidsmiljøet. 


Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 


 


Netto driftsresultat ligger godt over periodebudsjett. Dette skyldes i stor grad at faktura for 
interkommunale avtaler ikke er bokført med riktig periodisering. 


Fokusområde: Økonomi: 


 


 
 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar 
 
Virksomheten fungerer bra med mange utfordrende fagområder. Det er fortsatt i overkant 
utfordrende med ansvar for så mange fagområder for tre kommuner. Det må derfor tas en ny 
oppgavegjennomgang, slik at det ikke er tvil om ansvars- og rollefordeling mellom det 
interkommunale kontoret og den enkelte kommune. 
 
Det er brukt mye tid på store prosjekter som tollstasjon, E18 og vindmølleparken, og dette er 
alle prosjekter som er spennende og som på mange måter vil sette sitt preg på kommunen 
framover. 
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1. Tertialrapport 1. tertial totalt – drift 
 
Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2. Kommentarer 
 
Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 4,3 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 2,7 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 0,6 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 3,7 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 1,0 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 26,0 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2012 var til sammenligning 24,2 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 1,6 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 0,6 mill. kroner mindre enn periodisert.  
 
 


Lønn (artsgr 10):
 


  
Viser 35,7 % forbruk. Det vil si godt under vektet forbruk som er 36,8 %. 
 
 


Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):
 


  
Viser 46,7 %  forbruk.  
 
 


Andre driftsutgifter (artsgr 12):
 


  
Viser 105,4 %  forbruk. Merforbruk i perioden skyldes oppussing på UKH. Midlene står på 
fond og vil tas til inntekt ved regnskapsavslutningen. 
 
 


 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
Viser 0,0 %  forbruk. Ingen bevegelse i perioden. 
 
 


 


Overføringer (artsgr 14) 
Viser 5,7 %  forbruk. Kulturmidler til lag og foreninger er ikke utbetalt i 1 tertial som 
forutsatt. 
 
 


 
Tertialrapport 1. tertial 2013 for virksomhet: 


 


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


Salgsinntekter (artsgr 16)
 


  
Viser 31,5 %  av budsjettert inngang for hele året 
 
 


Refusjoner (artsgr 17)
 


  
Viser 132,6 %  av budsjettert inngang for hele året.  
 
 


Overføringer (artsgr 18)
 


  
Ingen bevegelse i perioden. 
 
 


Finansinntekter (artsgr 19)
 


  
Ingen bevegelse i perioden. 
 
 
 


3. Endringer i budsjettforutsetningene  
Ingen endringer. 
 


 
 
4. Viktige hendinger 


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


o Dialogmøte med lag og foreninger i Marker 
o Tilflyttertreff i Marker 
o Ungdommens Kulturmønstring 
o VM sprint. Arrangement på torget i Ørje 
o Det er åpnet skaterampe ved Markerhallen 
o Arrangementer på MBSS i forbindelse med ”Den kulturelle spaserstokken” 
o Forfatterbesøk på biblioteket  
o Utstilling i Galleriet, Ørje Brug, i forbindelse med Stemmerettsjunbileet 
o Ungdommens Kulturhus har hatt diverse arrangementer, f.eks. villmarksturer, 


teater, band. Arbeidet med MOT fortsetter. 
o Frivilligsentralen har seniorsurf, seniordans, leksehjelp for flyktninger og 


svømmekurs for innvandrerkvinner 
o Samvirkelaget Bruktbutikk fungerer bra. Det er 10-12 stk som arbeider der 


hver uke 
o Det er utbetalt støtte til 17. mai feiring, Slåbrock konsert, teater på Marker 


skole i forbindelse med Stemmerettsjubileet. 
o Arbeidet i Bolyst og ”Velkomstperm”  
o Forberedelser av arrangementer til sommeren 2012, som f.eks. Grensemessa 


2013 på Rømskog og Kanallekene 2013 i august 
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5. Virksomhetens utviklingsmål 
 
Vi skal yte gode tjenester og god service til bygdas befolkning. Vi har barn og ungdom i 
fokus og skal arbeide for at Marker skal være en, utenom det vanlige, god oppvekstkommune. 


Vi skal forvalte vår økonomi slik at vi yter mest og best ut mot befolkningen. 
 
 


 
6. Balansert målstyring 
 
 


Fokusområde: Brukere/tjenester: 
Vi skal yte gode tjenester, god service og vi skal ha brukermedvirkning. Vi har ikke foretatt 
brukerundersøkelser, men har hatt dialogmøte med lag og foreninger. Det har vært møter med 
innbyggere ifht. prosjektet Bolyst. Via disse møtene har man fått tilbakemeldinger om kultur 
og fritids drift. 


 
 


Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
Kultur og fritid skal ha et godt arbeidsmiljø med utviklingsmuligheter. Vi er i kontakt med 
alle deler av befolkningen og det er en forutsetning at vi er glade og rause, samt at vi har 
relevant kompetanse. Dette måles gjennom medarbeiderundersøkelser og medarbeider-
samtaler. Det ble gjennomført medarbeidersamtaler høsten 2012. Medarbeiderundersøkelser 
skal gjennomføres våren 2013. Sykefravær 6,1%  
 
 


Fokusområde: Økonomi: 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 1,0 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 26 % av budsjettet for 
hele året.  I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 1,6 mill. 
kroner mens regnskapet pr 1. tertial viser netto utgift på 1,0 mill. kroner,  dvs. at det er brukt 
0,6 mill kroner mindre enn budsjettert i perioden. 
 
 


 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar 
 
Kultur og fritid må ha en nøktern og stram økonomisk styring for å klare å opprettholde det 
aktivitetsnivået vi har i dag. Vi har klare ambisjoner og mål om at Marker skal framstå som en 
attraktiv bo- og oppvekstkommune. Dvs. at vi må henvende oss til alle grupper av befolkning-
en. Vi vet at tilbudet innen kultur og fritid er svært avgjørende for menneskers totale 
livskvalitet og her skal vi være en solid bidragsyter. Det skal hele tiden være fokus på å bruke 
ressursene på en slik måte at det ytes mest og best ut mot våre brukere. Det er stadig nye 
trender og behov innen forskjellige kulturbegrep, dette gjelder spesielt ungdom. Kultur og 
fritid må i størst mulig grad prøve å etterkomme dette behovet.  
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1. Tertialrapport 1. tertial totalt – drift 
 
Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2. Kommentarer 
 
Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett x1,159 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 0,480 
mill. kroner. Inntekter er stipulert til 0,0001 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 
1,149 mill. kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 0,0047 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 40,93 % av 
budsjettet for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2012 var til sammenligning 42 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 0,515 mill. kroner – 
dvs. at det er brukt 0,0040 mill. kroner mindre enn periodisert.  
 
 


Lønn (artsgr 10):
 


  
Viser 37 % forbruk.  
 


 
Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):
 


  
Viser 71 % forbruk. Kontormateriell og tidskrifter for hele året blir betalt i januar hvert år.  
Derav denne overskridelse.  
 
 


Andre driftsutgifter (artsgr 12):
 


  
Viser 38, 44%  forbruk.  
 
 


Ingen kjøp av tjenester. 
Kjøp av tjenester (artsgr 13) 


 
 


Ingen overføringer. 
Overføringer (artsgr 14) 


 
 


 


Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
Ingen finansutgifter. 
 


 
Tertialrapport 1. tertial 2013 for virksomhet: 


 


MARKER BIBLIOTEK 
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Salgsinntekter (artsgr 16)
 


  
Viser 33,1 % av budsjettert inngang for hele året 
 
Refusjoner (artsgr 17)
 


  
Vi noe sykelønnsrefusjon. 
 
 


Overføringer (artsgr 18)
Ingen overføringer. 


  


 
Finansinntekter (artsgr 19)
Ingen finansinntekter. 


  


 
 
 


3. Endringer i budsjettforutsetningene  
Ingen endringer.  
 
 


 
4. Viktige hendinger 
 


Vi har fått nytt lys i hele biblioteket. Vi har også kjøpt nye datapulter og omorganisert 
boksamlingen en del.  
  
 
5. Virksomhetens utviklingsmål 
 
• Vi har en nedgang på utlån, ganske liten og vi tror det skyldes  


mindre utlån på film 
• Vi har en strikke klubb som kommer hver tirsdag 


Besøk på Åpen Helsestasjon og Øymark bondekvinnelag  
• Påskequiz og påskeutstilling 
• 2 maleriutstillinger 
• Oppgradert bibliotek med nytt lys, datapulter og skrivebordstoler 
• Utstillingen ”Kvinner i 100 år”. 
• Jobbe for at biblioteket blir et samlingssted for alle som bor i kommunen. 
• Vi satser på digitale medier 
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6. Balansert målstyring 
 


Vi har hele tiden fokus på låner. De brukerundersøkelsene vi har hatt, viser tydelig at kunden 
er fornøyd med servicen på biblioteket.  


Vi har ikke foretatt medarbeidersamtaler denne perioden. Vi tar det til høsten. 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 


Vi har en ansatt som har vært sykemeldt en tid pga en operasjon. 
 


God kontroll på den økonomiske situasjonen. Virksomhetsleder ønsker mer penger til 
lisenser. 


Fokusområde: Økonomi: 


 


 
 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar 
 


Vi har fått kr 200 000 over to år av Fylkesmannen for utvikling av selvbetjent bibliotek. 
Dette er veldig morsomt. Vi begynner med en selvbetjent modul og maskin som lånerne 
kan øve seg på med inn og utlån. 
 
Vi håper selvfølgelig at vi skal flytte opp på gateplan. Av den grunn venter vi med lånekort 
etc. til vi vet sikkert hvor vi havner. Dette tror jeg er en kjempefin løsning for lånere og 
brukere av biblioteket. Kommunen vil i fremtiden fremstå som et fleksibelt og bruker-
vennlig kommune.  
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		Årsregnskap 2012




Sentraladm

		ARBEIDSDOKUMENT 2014 POL.STYRING, FELESUTGIFTER, SENTRALADMINISTRASJONEN														Side 1



				Opprinnelig bud 2013		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		14,441		0		0		14,441

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		4,528		-150		-150		4,378		A

		13 Kjøp av tjenester fra andre		9,555		663		663		10,218		D,E,H,J

		14 Overføringer		9,501		271		271		9,772		B,C,I

		Sum utgifter		38,025		784		784		38,809



		15 Finansutg/transaksjoner		1,067		-257		-257		810		G



		16 Salgsinntekter		-175		0		0		-175

		17 Refusjoner		-3,395		257		257		-3,138		F

		18 Overføringer		0		0		0		0

		Sum inntekter		-3,570		257		257		-3,313



		19 Finansinnt/transaksjoner		-660		0		0		-660



		Netto drift		34,862		784		784		35,646





		Rådmannen ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2014 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

		11 Valgutgifter		-150		Reduksjon valgutgifter da det ikke er berammet valg i 2014.										A

		14 Avsatt lønnsoppgjør 2013		-4,700		Avsatt felles pott til lønnsoppgjøret 2013. Overført og videreføres i planperioden på virksomhetene.										B

		14 Avsatt lønnsoppgjør 2014		5,000		Avsatt felles pott til lønnsoppgjøret 2014. Det foreslås avsatt en sentral pott til oppgjøret som tidligere.										C

		13 Tilskudd barnehager I		400		Økt tilskudd til ikke kommunale barnehager tilsvarende antatt minimum satsøkning i Statsbudsjett fra										D

						94% til 96%.

		13 Tilskudd barnehager II		200		Oppfølging gjeldende øk.plan opptrapping fra 2013 til 2014.										E

		17 Mva-komp.investeringer		257		Komp. mva. budsjetterte investeringer 2013  trekkes ut fra 2014.										F

		15 Overføring inv.budsjett		-257		Overføring fra drift til investeringsbudsjett fra komp. mva. investeringer 2013 trekkes ut fra 2014.										G

		13 Tilskudd arkivselskap		38		Eiertilskudd IØ arkivselskap, jfr oppfølging av gjeldende økonomiplan.										J

		13 Sysselsettingstiltak		25		Oppfølging gjeldende øk.plan opptrapping fra 2013 til 2014.										H

		14 Rødenes kirke		-29		Oppfølging gjeldende øk.plan - tiltaket vedtatt kun for 2013.										I



						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

						Rådmannen har ingen ytterligere endringsforslag utover det som  er foreslått fra virksomheten (jfr. 

						kolonnen virks.endringsforsl./rådm.endringforslag).



		Sum alle endringsforslag 		784																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:























































		Forslag korrigeringer 2014
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Næring

		ARBEIDSDOKUMENT 2014 NÆRINGSUTVIKLING														Side 2



				Opprinnelig bud 2013		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		715		0		0		715

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		1,363		0		0		1,363

		13 Kjøp av tjenester fra andre		370		-10		-10		360		C

		14 Overføringer		775		0		0		775

		Sum utgifter		3,223		-10		-10		3,213



		15 Finansutg/transaksjoner		3,025		88		88		3,113		B



		16 Salgsinntekter		-100		0		0		-100

		17 Refusjoner		-4,375		-88		-88		-4,463		A

		18 Overføringer								0

		Sum inntekter		-4,475		-88		-88		-4,563



		19 Finansinnt/transaksjoner		-650		0		0		-650



		Netto drift		1,123		-10		-10		1,113





		Virksomhetsleder ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2014 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

		13 Overføring andre		-10		Brygge Ørje bruk, bevilgning gitt kun for 2013 i gjeldende økonomiplan.										C

		17 Mva-komp.investeringer		88		Komp. mva. budsjetterte investeringer 2013 trekkes ut fra 2014.										A

		15 Overføring inv.budsjett		-88		Overføring fra drift til investeringsbudsjett fra komp. mva. investeringer 2013 trekkes ut fra 2014.										B



						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

						Rådmannen har ingen ytterligere endringsforslag utover det som  er foreslått fra virksomheten (jfr. 

						kolonnen virks.endringsforsl./rådm.endringforslag).

















		Sum alle endringsforslag 		-10																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:

























































		Forslag korrigeringer 2014
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Skole

		ARBEIDSDOKUMENT 2014 MARKER SKOLE														Side 3



				Opprinnelig bud 2013		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		36,310		730		100		36,410		A-D

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		3,969		-112		-112		3,857		E-F

		13 Kjøp av tjenester fra andre		3,077		488		85		3,162		G-J

		14 Overføringer		392		0		0		392

		Sum utgifter		43,748		1,106		73		43,821



		15 Finansutg/transaksjoner		692		0		0		692



		16 Salgsinntekter		-1,100		0		0		-1,100

		17 Refusjoner		-4,230		0		0		-4,230

		18 Overføringer		-692		0		0		-692

		Sum inntekter		-6,022		0		0		-6,022



		19 Finansinnt/transaksjoner		0		0		0		0



		Netto drift		38,418		1,106		73		38,491





		Virksomhetsleder ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2014 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

		10 Lønnsutgifter		316		Innføring av valgfag på ungdomstrinnet, 3. år, Meld.St.22.										A

		10 Lønnsutgifter		121		Økt tidsressurspott ifl. KS`sentrale arbeidsavtale for lærere.										B

		10 Lønnsutgifter		193		Økning fra to til tre pedagoger 1.trinn høsten 2014, oppl.l.§8-2										C

		10 Lønnsutgifter		100		Tidlig innsats ifl. økonomiplanen, SKO-2012-3.										D

		11 Driftsutgifter		-162		Redusert skoleskysstilbud Lihammeren/Mosebyneset, K-vedtak 58/12.										E

		12 Driftsutgifter		50		Inventar og utstyr ifl. økonomiplanen, SKO-2013-1.										F

		13 Kjøp av tjenester fra andre		162		Enkeltvedtak spes.u.Oppl.l.§5 elev bosatt i annen kommune.										G

		13 Kjøp av tjenester fra andre		33		Driftstilskudd Inspiria, K-vedtak.										H

		13 Kjøp av tjenester fra andre		403		Elevplasser Mortenstua skole, enkeltvedtak Oppl.l. § 5.										I

		13 Kjøp av tjenester fra andre		-110		Elevplass Tosterødberget avsluttet.										J



						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

		10 Lønnsutgifter		-316		Trekkes ut. Forutsettes dekket innenfor eksisterende basis netto driiftsramme.										A

		10 Lønnsutgifter		-121		Trekkes ut. Forutsettes dekket innenfor eksisterende basis netto driiftsramme.										B

		10 Lønnsutgifter		-193		Trekkes ut. Forutsettes dekket innenfor eksisterende basis netto driiftsramme.										C

		13 Kjøp av tjenester fra andre		-403		Trekkes ut. Forutsettes dekket innenfor eksisterende basis netto driiftsramme.										I



		Sum alle endringsforslag 		73																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:





















































		Forslag korrigeringer 2014
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Grimsby

		ARBEIDSDOKUMENT 2014 GRIMSBY BARNEHAGE														Side 4



				Opprinnelig bud 2013		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		5,833		130		0		5,833		A

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		384		50		0		384		B

		13 Kjøp av tjenester fra andre		0		0		0		0

		14 Overføringer		77		0		0		77

		Sum utgifter		6,294		180		0		6,294



		15 Finansutg/transaksjoner		7		0		0		7



		16 Salgsinntekter		-1,448		0		0		-1,448

		17 Refusjoner		-150		0		0		-150

		18 Overføringer		0		0		0		0

		Sum inntekter		-1,598		0		0		-1,598



		19 Finansinnt/transaksjoner		-7		0		0		-7



		Netto drift		4,696		180		0		4,696





		Virksomhetsleder ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2014 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

		10 Lønnsutgifter		130		Høsten 2013 kommer vi til å starte opp med 56 barn. Vi har pedagoger nok til dette, men dersom det										A

						kommer to nye barn over 3 år er det behov for en ny pedagog i 100% stilling.

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		50		Grunnet stadig økende barnetall er det ønske om flere bord og stoler. Slitasje på inventar										B

						medfører at oppvaskmaskin, tørkeskap med mer må byttes ut. 



						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

		10 Lønnsutgifter		-130		Trekkes ut. Slik eventuel utvidelse som følge av endret sammensetting av barn må tas opp som egen										A

						sak når/dersom behovet oppstår.

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		-50		Trekkes ut. Dette ansees ikke som konsekvensjustering - må vurderes som tiltak seinere i 										B

						budsjettprosessen.









		Sum alle endringsforslag 		0																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:



























































		Forslag korrigeringer 2014
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Familie & Helse

		ARBEIDSDOKUMENT 2014 FAMILIE & HELSE														Side 5



				Opprinnelig bud 2013		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		11,821		1,000		400		12,221		B,E

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		1,330		1,000		300		1,630		D

		13 Kjøp av tjenester fra andre		3,359		400		400		3,759		A

		14 Overføringer		91		0		0		91

		Sum utgifter		16,601		2,400		1,100		17,701



		15 Finansutg/transaksjoner		0		0		0		0



		16 Salgsinntekter		-30		0		0		-30

		17 Refusjoner		-2,308		-1,000		-400		-2,708		C,F

		18 Overføringer		0		0		0		0

		Sum inntekter		-2,338		-1,000		-400		-2,738



		19 Finansinnt/transaksjoner		-411		0		0		-411



		Netto drift		13,852		1,400		700		14,552





		Virksomhetsleder ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2014 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

		13 Merutgift helsehus		400		Økning i utgift til legevakt/helsehus i 2013 som ikke ble budsjett.				ikke ble lagt inn i budsjett -13.						A

		10 Lønn til st. i barnevern		1,000		Økte stillinger barnevern.										B

		17 Tilsk. fra fylkesmannen		-1,000		Tilskudd fra fylkesmannen til økte stillinger barnevern.										C

		11 Økning av budsjettrammer 		1,000		Generell økning av rammen.										D



						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

		11 Økning av budsjettrammer 		-700		Endres. Generell økning av rammen, økning med kr 300.000 og ikke som ønsket kr 1.000.000. Dette										D

						i samsvar med gjeldende økonomiplan.

		10 Ekstrahjelp		-600		Trekkes ut. Frisklivsteam trekkes ut fra 2014 iht gjeldende økonomiplan.										E

		70 Overføringer		600		Trekkes ut. Tilskudd fra staten til frisklivsteam ut fra 2014 iht gjeldende økonomiplan.										F









		Sum alle endringsforslag 		700																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:



























































		Forslag korrigeringer 2014
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		ARBEIDSDOKUMENT 2014 NAV														Side 6



				Opprinnelig bud 2013		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		2,362		0		0		2,362

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		51		0		0		51

		13 Kjøp av tjenester fra andre		0		0		0		0

		14 Overføringer		3,367		0		0		3,367

		Sum utgifter		5,780		0		0		5,780



		15 Finansutg/transaksjoner		160		0		0		160



		16 Salgsinntekter		0		0		0		0

		17 Refusjoner		-315		0		0		-315

		18 Overføringer		-1,400		0		0		-1,400

		Sum inntekter		-1,715		0		0		-1,715



		19 Finansinnt/transaksjoner		-160		0		0		-160



		Netto drift		4,065		0		0		4,065





		Virksomhetsleder ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2014 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

						Virksomheten har ingen forslag til konsekvensjusteringer for 2014.



						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

						Rådmannen har ingen ytterligere endringsforslag utover det som  er foreslått fra virksomheten (jfr. 

						kolonnen virks.endringsforsl./rådm.endringforslag).



















		Sum alle endringsforslag 		0																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:



























































		Forslag korrigeringer 2014
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Utv.hemmede

		ARBEIDSDOKUMENT 2014 UTVIKLINGSHEMMEDE														Side 7



				Opprinnelig bud 2013		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		7,537		0		0		7,537

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		258		0		0		258

		13 Kjøp av tjenester fra andre		0		0		0		0

		14 Overføringer		8		0		0		8

		Sum utgifter		7,803		0		0		7,803



		15 Finansutg/transaksjoner		0		0		0		0



		16 Salgsinntekter		-98		0		0		-98

		17 Refusjoner		-375		0		0		-375

		18 Overføringer		0		0		0		0

		Sum inntekter		-473		0		0		-473



		19 Finansinnt/transaksjoner		0		0		0		0



		Netto drift		7,330		0		0		7,330





		Virksomhetsleder ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2014 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

						Virksomheten har ingen forslag til konsekvensjusteringer for 2014.



						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

						Rådmannen har ingen ytterligere endringsforslag utover det som  er foreslått fra virksomheten (jfr. 

						kolonnen virks.endringsforsl./rådm.endringforslag).



















		Sum alle endringsforslag 		0																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:



























































		Forslag korrigeringer 2014
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Omsorg 

		ARBEIDSDOKUMENT 2014 OMSORG 														Side 8



				Opprinnelig bud 2013		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		44,986		300		300		45,286		A

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		5,229		0		0		5,229		BC

		13 Kjøp av tjenester fra andre		585		0		0		585

		14 Overføringer		3,824		0		0		3,824

		Sum utgifter		54,624		300		300		54,924



		15 Finansutg/transaksjoner		7,385		0		-5,020		2,365		E



		16 Salgsinntekter		-5,482		0		0		-5,482

		17 Refusjoner		-9,262		0		5,020		-4,242		D

		18 Overføringer		-1,436		0		0		-1,436

		Sum inntekter		-16,180		0		5,020		-11,160



		19 Finansinnt/transaksjoner		-2,365		0		0		-2,365



		Netto drift		43,464		300		300		43,764



																				 

		Virksomhetsleder ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2014 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

		10 Styrking drift Omsorg		300		Oppfølging av gjeldende økonomiplan med økning i gen.ramme med kr 300.000 fra 2013 til 20114.										A

		11 Møbler 		100		Tiltak for 2014 og 2015 (investeringer i gjeldende økonomiplan).										B

		11 Kokeplater		-100		Tiltak 2013 som skal ut fra 2014 (investeringer i gjeldende økonomiplan).										C



						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

		11 Møbler 		-100		Trekkes ut av rådmannen da dette gjelder investering og ikke drift, vurderes som tiltak seinere i bud.pr.										B

		11 Kokeplater		100		Trekkes ut av rådmannen da dette gjelder investering og ikke drift, har ingen effekt på drift.										C

		17 Mva-komp.investeringer		5,020		Komp. mva. budsjetterte investeringer 2013 trekkes ut fra 2014.										D

		15 Overføring inv.budsjett		-5,020		Overføring fra drift til investeringsbudsjett fra komp. mva. investeringer 2013 trekkes ut fra 2014.										E











		Sum alle endringsforslag 		300																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:



























































		Forslag korrigeringer 2014
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FDV

		ARBEIDSDOKUMENT 2014 FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD														Side9



				Opprinnelig bud 2013		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		13,239		0		0		13,239

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		10,213		50		50		10,263		A

		13 Kjøp av tjenester fra andre		4,207		0		0		4,207

		14 Overføringer		1,418		0		0		1,418

		Sum utgifter		29,077		50		50		29,127



		15 Finansutg/transaksjoner		3,465		0		-1,696		1,769		C



		16 Salgsinntekter		-13,707		0		0		-13,707

		17 Refusjoner		-2,886		0		1,696		-1,190		B

		18 Overføringer		0		0		0		0

		Sum inntekter		-16,593		0		1,696		-14,897



		19 Finansinnt/transaksjoner		-2,695		0		0		-2,695



		Netto drift		13,254		50		50		13,304





		Virksomhetsleder ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2014 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

		12 Vedlikehold		50		Oppfølging av gjeldende økonomiplan med økning i vedl.rammen med kr 50.000 fra 2013 til 2014.										A



						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

		17 Mva-komp.investeringer		1,696		Komp. mva. budsjetterte investeringer 2013  trekkes ut fra 2014.										B

		15 Overføring inv.budsjett		-1,696		Overføring fra drift til investeringsbudsjett fra komp. mva. investeringer 2013 trekkes ut fra 2014.										C



















		Sum alle endringsforslag 		50																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:



























































		Forslag korrigeringer 2014
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Plan-Miljø

		ARBEIDSDOKUMENT 2014 PLAN OG MILJØ														Side 10



				Opprinnelig bud 2013		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		4,679		0		0		4,679

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		979		-50		-50		929		A

		13 Kjøp av tjenester fra andre		255		0		0		255

		14 Overføringer		179		0		0		179

		Sum utgifter		6,092		-50		-50		6,042



		15 Finansutg/transaksjoner		101		0		-95		6		C



		16 Salgsinntekter		-880		0		0		-880

		17 Refusjoner		-2,672		0		95		-2,577		B

		18 Overføringer		0		0		0		0

		Sum inntekter		-3,552		0		95		-3,457



		19 Finansinnt/transaksjoner		-26		0		0		-26



		Netto drift		2,615		-50		-50		2,565





		Virksomhetsleder ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2014 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

		11 Rydding 		-50		Oppfølging av gjeldende økonomiplan der tiltaket kun ligger inne i 2013 og ikke videre i planperioden.										A



						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

		17 Mva-komp.investeringer		95		Komp. mva. budsjetterte investeringer 2013 trekkes ut fra 2014.										B

		15 Overføring inv.budsjett		-95		Overføring fra drift til investeringsbudsjett fra komp. mva. investeringer 2013 trekkes ut fra 2014.										C



















		Sum alle endringsforslag 		-50																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:



























































		Forslag korrigeringer 2014
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Kult Fritid

		ARBEIDSDOKUMENT 2014 KULTUR OG FRITID														Side 11



				Opprinnelig bud 2013		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		2,731		0		0		2,731

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		572		0		0		572

		13 Kjøp av tjenester fra andre		96		0		0		96

		14 Overføringer		899		0		0		899

		Sum utgifter		4,298		0		0		4,298



		15 Finansutg/transaksjoner		0		0		0		0



		16 Salgsinntekter		-448		0		0		-448

		17 Refusjoner		-150		0		0		-150

		18 Overføringer				0		0		0

		Sum inntekter		-598		0		0		-598



		19 Finansinnt/transaksjoner		0		0		0		0



		Netto drift		3,700		0		0		3,700





		Virksomhetsleder ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2014 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

						Virksomheten har ingen forslag til konsekvensjusteringer for 2014.



						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

						Rådmannen har ingen ytterligere endringsforslag utover det som  er foreslått fra virksomheten (jfr. 

						kolonnen virks.endringsforsl./rådm.endringforslag).



















		Sum alle endringsforslag 		0																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:



























































		Forslag korrigeringer 2014
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Bibliotek

		ARBEIDSDOKUMENT 2014 BIBLIOTEK														Side 12



				Opprinnelig bud 2013		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		762		0		0		762

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		407		0		0		407

		13 Kjøp av tjenester fra andre		0		0		0		0

		14 Overføringer		0		0		0		0

		Sum utgifter		1,169		0		0		1,169



		15 Finansutg/transaksjoner		0		0		0		0



		16 Salgsinntekter		-10		0		0		-10

		17 Refusjoner		-39		0		0		-39

		18 Overføringer		0		0		0		0

		Sum inntekter		-49		0		0		-49



		19 Finansinnt/transaksjoner		0		0		0		0



		Netto drift		1,120		0		0		1,120





		Virksomhetsleder ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2014 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

						Virksomheten har ingen forslag til konsekvensjusteringer for 2014.



						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

						Rådmannen har ingen ytterligere endringsforslag utover det som  er foreslått fra virksomheten (jfr. 

						kolonnen virks.endringsforsl./rådm.endringforslag).



















		Sum alle endringsforslag 		0																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:



























































		Forslag korrigeringer 2014
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Skatt-Overføringer

		ARBEIDSDOKUMENT 2014 SKATT - RAMMEOVERFØRINGER												Side 13



				Opprinnelig bud 2013		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		500		0		0		500

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		0		0		0		0

		13 Kjøp av tjenester fra andre		0		0		0		0

		14 Overføringer		0		0		0		0

		Sum utgifter		500		0		0		500



		15 Finansutg/transaksjoner		0		0		0		0



		16 Salgsinntekter		0		0		0		0

		17 Refusjoner		-4,534		0		0		-4,534

		18 Overføringer		-176,284		-8,201		-8,201		-184,485		A,B

		Sum inntekter		-180,818		-8,201		-8,201		-189,019



		19 Finansinnt/transaksjoner		0		0		0		0



		Netto drift		-180,318		-8,201		-8,201		-188,519





		Virksomhetsleder ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2014 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

		18 Skatt på inntekt/formue		-3,537		Anslag skatt på inntekt/formue lagt inn med nom. økning på 2,35% fra oppr.budsjett 2013, 										A

						jfr.4,70% i KS sin prognosemodell for landet. Sum skatt blir etter dette beregnet til kr 65.983.000.

						Opprinnelig anslag for 2013 antas å være noe for lavt - men må sees i sammenheng med noe

						redusert inntektsutjevning.

		18 Rammeoverføringer		-4,664		Anslag økning samlet rammetilskudd fra budsjett 2013. inkl inntektsutjevning tilsvarende										B

						kr 4.664.000. Sum rammetilskudd kr 116.577.000. Opprinnelig anslag for 2013 antas å 

						være noe for høyt - må sees i sammenheng med skatteinngangen.

						KS sin prognosemodell etter fremmlagt økonomiprp. er brukt som utgangspkt for anslag

						skatt og rammeoverføringer.



						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

						Rådmannen har ingen ytterligere endringsforslag utover det som  er foreslått fra virksomheten (jfr. 

						kolonnen virks.endringsforsl./rådm.endringforslag).



		Sum alle endringsforslag 		-8,201																																																																								Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:



























































		Forslag korrigeringer 2014
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Finans

		ARBEIDSDOKUMENT 2014 FINANSUTGIFTER / FINANSINNTEKTER														Side 14



				Opprinnelig bud 2013		Virks.endringsforsl.		Rådm. endringsforsl.		Nytt rammegrunnlag		Ref.

		10 Lønnsutgifter		0		0		0		0

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		0		0		0		0

		13 Kjøp av tjenester fra andre		0		0		0		0

		14 Overføringer		0		0		0		0

		Sum utgifter		0		0		0		0



		15 Finansutg/transaksjoner		13,819		-1,984		-1984		11,835		A



		16 Salgsinntekter		0		0		0		0

		17 Refusjoner		0		0		0		0

		18 Overføringer		0		0		0		0

		Sum inntekter		0		0		0		0



		19 Finansinnt/transaksjoner		-2,000		0		0		-2,000



		Netto drift		11,819		-1,984		-1984		9,835





		Virksomhetsleder ber om følgende konsekvensjustering av budsjettramme drift for 2014 (kr x 1.000):



		Tiltak/Oppgave:		Endring budsjett:		Kommentar/Årsak/Hjemmel:										Ref.

				kr x 1.000

		15 Avsetning disposisjonsfond		-1,984		Avsetning til disposisjonsfond 2013 trekkes ut og erstattes av eventuelt nytt vedtak om avsetning i 2014.										A









						Rådmannens ytterligere endringsforslag:

						Rådmannen har ingen ytterligere endringsforslag utover det som  er foreslått fra virksomheten (jfr. 

						kolonnen virks.endringsforsl./rådm.endringforslag).













		Sum alle endringsforslag 		-1,984																																																																										Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:		Korrigering etter artsgruppe:



























































		Forslag korrigeringer 2014
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Samlet fra virksomhetene

		A) RAMMER 2013																														Side 15

				S.adm		Næring		Skole		Grimsby		F/H		NAV		Utvh.		Omsorg		Tekn.dr.		Pl/Miljø		Kult/fri		Bibl.		Skatt mv.		Finans		Totalt

		10 Lønnsutgifter		14,441		715		36,310		5,833		11,821		2,362		7,537		44,986		13,239		4,679		2,731		762		500		0		145,916

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		4,528		1,363		3,969		384		1,330		51		258		5,229		10,213		979		572		407		0		0		29,283

		13 Kjøp av tjenester fra andre		9,555		370		3,077		0		3,359		0		0		585		4,207		255		96		0		0		0		21,504

		14 Overføringer		9,501		775		392		77		91		3,367		8		3,824		1,418		179		899		0		0		0		20,531

		Sum utgifter		38,025		3,223		43,748		6,294		16,601		5,780		7,803		54,624		29,077		6,092		4,298		1,169		500		0		217,234



		15 Finansutg/transaksjoner		1,067		3,025		692		7		0		160		0		7,385		3,465		101		0		0		0		13,819		29,721



		16 Salgsinntekter		-175		-100		-1,100		-1,448		-30		0		-98		-5,482		-13,707		-880		-448		-10		0		0		-23,478

		17 Refusjoner		-3,395		-4,375		-4,230		-150		-2,308		-315		-375		-9,262		-2,886		-2,672		-150		-39		-4,534		0		-34,691

		18 Overføringer		0		0		-692		0		0		-1,400		0		-1,436		0		0		0		0		-176,284		0		-179,812

		Sum inntekter		-3,570		-4,475		-6,022		-1,598		-2,338		-1,715		-473		-16,180		-16,593		-3,552		-598		-49		-180,818		0		-237,981



		19 Finansinnt/transaksjoner		-660		-650		0		-7		-411		-160		0		-2,365		-2,695		-26		0		0		0		-2,000		-8,974



		Netto drift		34,862		1,123		38,418		4,696		13,852		4,065		7,330		43,464		13,254		2,615		3,700		1,120		-180,318		11,819		0





		B) FORSLAG TIL KONSEKVENSJUSTERINGER FRA VIRKSOMHETENE 2014

				S.adm		Næring		Skole		Grimsby		F/H		NAV		Utvh.		Omsorg		FDV		Pl/Miljø		Kult/fri		Bibl.		Skatt mv.		Finans		Totalt

		10 Lønnsutgifter		0		0		730		130		1,000		0		0		300		0		0		0		0		0		0		2,160

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		-150		0		-112		50		1,000		0		0		0		50		-50		0		0		0		0		788

		13 Kjøp av tjenester fra andre		663		-10		488		0		400		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,541

		14 Overføringer		271		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		271

		Sum utgifter		784		-10		1,106		180		2,400		0		0		300		50		-50		0		0		0		0		4,760



		15 Finansutg/transaksjoner		-257		88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-1,984		-2,153



		16 Salgsinntekter		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		17 Refusjoner		257		-88		0		0		-1,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-831

		18 Overføringer		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-8,201		0		-8,201

		Sum inntekter		257		-88		0		0		-1,000		0		0		0		0		0		0		0		-8,201		0		-9,032



		19 Finansinnt/transaksjoner		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		Netto drift		784		-10		1,106		180		1,400		0		0		300		50		-50		0		0		-8,201		-1,984		-6,425





		C) TILLEGG FRA LØNNSOPPGJØRET 2013																														Side 16

				S.adm		Næring		Skole		Grimsby		F/H		NAV		Utvh.		Omsorg		FDV		Pl/Miljø		Kult/fri		Bibl.		Skatt mv.		Finans		Totalt

		10 Lønnsutgifter		333		15		837		134		283		54		174		1,037		306		108		63		18		0		0		3,362

		Sum lønnsoppgjøret		333		15		837		134		283		54		174		1,037		306		108		63		18		0		0		3,362





		D) RAMME FRA 2013 (A) + KONSEKVENSJUSTERINGER 2014 (B) + LØNNSOPPGJØR 2013 (C)

				S.adm		Næring		Skole		Grimsby		F/H		NAV		Utvh.		Omsorg		FDV		Pl/Miljø		Kult/fri		Bibl.		Skatt mv.		Finans		Totalt

		10 Lønnsutgifter		14,774		730		37,877		6,097		13,104		2,416		7,711		46,323		13,545		4,787		2,794		780		500		0		151,438

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		4,378		1,363		3,857		434		2,330		51		258		5,229		10,263		929		572		407		0		0		30,071

		13 Kjøp av tjenester fra andre		10,218		360		3,565		0		3,759		0		0		585		4,207		255		96		0		0		0		23,045

		14 Overføringer		9,772		775		392		77		91		3,367		8		3,824		1,418		179		899		0		0		0		20,802

		Sum utgifter		39,142		3,228		45,691		6,608		19,284		5,834		7,977		55,961		29,433		6,150		4,361		1,187		500		0		225,356



		15 Finansutg/transaksjoner		810		3,113		692		7		0		160		0		7,385		3,465		101		0		0		0		11,835		27,568



		16 Salgsinntekter		-175		-100		-1,100		-1,448		-30		0		-98		-5,482		-13,707		-880		-448		-10		0		0		-23,478

		17 Refusjoner		-3,138		-4,463		-4,230		-150		-3,308		-315		-375		-9,262		-2,886		-2,672		-150		-39		-4,534		0		-35,522

		18 Overføringer		0		0		-692		0		0		-1,400		0		-1,436		0		0		0		0		-184,485		0		-188,013

		Sum inntekter		-3,313		-4,563		-6,022		-1,598		-3,338		-1,715		-473		-16,180		-16,593		-3,552		-598		-49		-189,019		0		-247,013



		19 Finansinnt/transaksjoner		-660		-650		0		-7		-411		-160		0		-2,365		-2,695		-26		0		0		0		-2,000		-8,974



		Netto drift		35,979		1,128		40,361		5,010		15,535		4,119		7,504		44,801		13,610		2,673		3,763		1,138		-188,519		9,835		-3,063





		E) SAMLET OVERSIKT KONSEKVENSJUSTERTE BASISRAMMER 2014, FORSLAG FRA VIRKSOMHETENE 

				S.adm		Næring		Skole		Grimsby		F/H		NAV		Utvh.		Omsorg		FDV		Pl/Miljø		Kult/fri		Bibl.		Skatt mv.		Finans		Totalt

		Rammer 2013		34,862		1,123		38,418		4,696		13,852		4,065		7,330		43,464		13,254		2,615		3,700		1,120		-180,318		11,819		0

		Forslag korrigeringer 2014		784		-10		1,106		180		1,400		0		0		300		50		-50		0		0		-8,201		-1,984		-6,425

		Lønnsoppgjøret 2013		333		15		837		134		283		54		174		1,037		306		108		63		18		0		0		3,362

		Sum		35,979		1,128		40,361		5,010		15,535		4,119		7,504		44,801		13,610		2,673		3,763		1,138		-188,519		9,835		-3,063
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Samlet fra rådmannen

		A) RAMMER 2013																														Side 17

				S.adm		Næring		Skole		Grimsby		F/H		NAV		Utvh.		Omsorg		FDV		Pl/Miljø		Kult/fri		Bibl.		Skatt mv.		Finans		Totalt

		10 Lønnsutgifter		14,441		715		36,310		5,833		11,821		2,362		7,537		44,986		13,239		4,679		2,731		762		500		0		145,916

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		4,528		1,363		3,969		384		1,330		51		258		5,229		10,213		979		572		407		0		0		29,283

		13 Kjøp av tjenester fra andre		9,555		370		3,077		0		3,359		0		0		585		4,207		255		96		0		0		0		21,504

		14 Overføringer		9,501		775		392		77		91		3,367		8		3,824		1,418		179		899		0		0		0		20,531

		Sum utgifter		38,025		3,223		43,748		6,294		16,601		5,780		7,803		54,624		29,077		6,092		4,298		1,169		500		0		217,234



		15 Finansutg/transaksjoner		1,067		3,025		692		7		0		160		0		7,385		3,465		101		0		0		0		13,819		29,721



		16 Salgsinntekter		-175		-100		-1,100		-1,448		-30		0		-98		-5,482		-13,707		-880		-448		-10		0		0		-23,478

		17 Refusjoner		-3,395		-4,375		-4,230		-150		-2,308		-315		-375		-9,262		-2,886		-2,672		-150		-39		-4,534		0		-34,691

		18 Overføringer		0		0		-692		0		0		-1,400		0		-1,436		0		0		0		0		-176,284		0		-179,812

		Sum inntekter		-3,570		-4,475		-6,022		-1,598		-2,338		-1,715		-473		-16,180		-16,593		-3,552		-598		-49		-180,818		0		-237,981



		19 Finansinnt/transaksjoner		-660		-650		0		-7		-411		-160		0		-2,365		-2,695		-26		0		0		0		-2,000		-8,974



		Netto drift		34,862		1,123		38,418		4,696		13,852		4,065		7,330		43,464		13,254		2,615		3,700		1,120		-180,318		11,819		0





		B) FORSLAG TIL KONSEKVENSJUSTERINGER FRA RÅDMANNEN 2014

				S.adm		Næring		Skole		Grimsby		F/H		NAV		Utvh.		Omsorg		FDV		Pl/Miljø		Kult/fri		Bibl.		Skatt mv.		Finans		Totalt

		10 Lønnsutgifter		0		0		100		0		400		0		0		300		0		0		0		0		0		0		800

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		-150		0		-112		0		300		0		0		0		50		-50		0		0		0		0		38

		13 Kjøp av tjenester fra andre		663		-10		85		0		400		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,138

		14 Overføringer		271		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		271

		Sum utgifter		784		-10		73		0		1,100		0		0		300		50		-50		0		0		0		0		2,247



		15 Finansutg/transaksjoner		-257		88		0		0		0		0		0		-5,020		-1,696		-95		0		0		0		-1,984		-8,964



		16 Salgsinntekter		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		17 Refusjoner		257		-88		0		0		-400		0		0		5,020		1,696		95		0		0		0		0		6,580

		18 Overføringer		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-8,201		0		-8,201

		Sum inntekter		257		-88		0		0		-400		0		0		5,020		1,696		95		0		0		-8,201		0		-1,621



		19 Finansinnt/transaksjoner		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		Netto drift		784		-10		73		0		700		0		0		300		50		-50		0		0		-8,201		-1,984		-8,338





		C) TILLEGG FRA LØNNSOPPGJØRET 2013																														Side 18

				S.adm		Næring		Skole		Grimsby		F/H		NAV		Utvh.		Omsorg		FDV		Pl/Miljø		Kult/fri		Bibl.		Skatt mv.		Finans		Totalt

		10 Lønnsutgifter		333		15		837		134		283		54		174		1,037		306		108		63		18		0		0		3,362

		Sum lønnsoppgjøret		333		15		837		134		283		54		174		1,037		306		108		63		18		0		0		3,362





		D) RAMME FRA 2013 (A) + KONSEKVENSJUSTERINGER 2014 (B) + LØNNSOPPGJØR 2013 (C)

				S.adm		Næring		Skole		Grimsby		F/H		NAV		Utvh.		Omsorg		FDV		Pl/Miljø		Kult/fri		Bibl.		Skatt mv.		Finans		Totalt

		10 Lønnsutgifter		14,774		730		37,247		5,967		12,504		2,416		7,711		46,323		13,545		4,787		2,794		780		500		0		150,078

		11-12 Kjøp av varer og tjenester		4,378		1,363		3,857		384		1,630		51		258		5,229		10,263		929		572		407		0		0		29,321

		13 Kjøp av tjenester fra andre		10,218		360		3,162		0		3,759		0		0		585		4,207		255		96		0		0		0		22,642

		14 Overføringer		9,772		775		392		77		91		3,367		8		3,824		1,418		179		899		0		0		0		20,802

		Sum utgifter		39,142		3,228		44,658		6,428		17,984		5,834		7,977		55,961		29,433		6,150		4,361		1,187		500		0		222,843



		15 Finansutg/transaksjoner		810		3,113		692		7		0		160		0		2,365		1,769		6		0		0		0		11,835		20,757



		16 Salgsinntekter		-175		-100		-1,100		-1,448		-30		0		-98		-5,482		-13,707		-880		-448		-10		0		0		-23,478

		17 Refusjoner		-3,138		-4,463		-4,230		-150		-2,708		-315		-375		-4,242		-1,190		-2,577		-150		-39		-4,534		0		-28,111

		18 Overføringer		0		0		-692		0		0		-1,400		0		-1,436		0		0		0		0		-184,485		0		-188,013

		Sum inntekter		-3,313		-4,563		-6,022		-1,598		-2,738		-1,715		-473		-11,160		-14,897		-3,457		-598		-49		-189,019		0		-239,602



		19 Finansinnt/transaksjoner		-660		-650		0		-7		-411		-160		0		-2,365		-2,695		-26		0		0		0		-2,000		-8,974



		Netto drift		35,979		1,128		39,328		4,830		14,835		4,119		7,504		44,801		13,610		2,673		3,763		1,138		-188,519		9,835		-4,976





		E) SAMLET OVERSIKT KONSEKVENSJUSTERTE BASISRAMMER 2014, FORSLAG FRA RÅDMANNEN

				S.adm		Næring		Skole		Grimsby		F/H		NAV		Utvh.		Omsorg		FDV		Pl/Miljø		Kult/fri		Bibl.		Skatt mv.		Finans		Totalt

		Rammer 2013		34,862		1,123		38,418		4,696		13,852		4,065		7,330		43,464		13,254		2,615		3,700		1,120		-180,318		11,819		0

		Forslag korrigeringer 2014		784		-10		73		0		700		0		0		300		50		-50		0		0		-8,201		-1,984		-8,338

		Lønnsoppgjøret 2013		333		15		837		134		283		54		174		1,037		306		108		63		18		0		0		3,362

		Sum		35,979		1,128		39,328		4,830		14,835		4,119		7,504		44,801		13,610		2,673		3,763		1,138		-188,519		9,835		-4,976
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