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Tertialrapport 2.tertial 2013  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
64/13 Kommunestyret 24.09.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Tertialrapporten for 2.tertial 2013 tas 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. 
 
 
Vurdering: 
 

Virksomhetene totalt sett disponerer et samlet brutto driftsbudsjett på 218,0 mill. kroner - 
herav utgifter til lønn utgjør 149,5 mill. kroner eller ca. 68,8 %. Inntekter er stipulert til 49,9 
mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør ca 168,1 mill. kroner – jfr. budsjettskjema 1B. 
  
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %. 
Regnskapet viser en netto utgift på 119,1 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 70,8 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2012 var til sammenligning 68,6 %. Det vil si at 
det samlet sett er brukt ca 2,2 % mer av budsjettet i 2.tertial i år sammenlignet med i fjor. Noe 
av dette kan tilskrives periodeavvik som vil rettes til siste tertial, men det er også reelle avvik 
- og da særlig knyttet til virksomhetene Familie & Helse samt Omsorg (se under). 
 
 
Skatt og rammeoverføringer:  
Skatteinngangen for perioden januar – august 2013 viser samlet 41,3 mill. kroner - dvs. ca 
67,8 % av budsjettert inngang for hele året. Til sammenligning var denne 64,2 % på samme 
tidspunkt i fjor. Det totale skatteanslaget for hele året er satt til 60,9 mill. kroner. Inngangen 
er ca 3,6 mill. kroner høyere enn forutsatt i periodisert budsjett. Dette er fremdeles gledelig 
tall, men det er altfor tidlig å fastslå om vi kan regne med tilsvarende merinngang ved årets 
slutt. Sammenlignet med andre kommuner viser oversikter fra KS at inngangen til Marker 



kommune fortsatt er lav - ligger på ca 72,4 % - hvilket stadig er klart lavest i Østfold. Det er 
da å anta at Marker fremdeles vil få en forholdsvis stor andel av inntektsutjevningen – men 
endelige tall for dette foreligger ikke før ultimo januar 2014. 
 
Rammeoverføringer inkludert inntektsutjevning viser for perioden samlet inngang på 72,6 
mill. kroner – dvs. ca 64,9 % av budsjettert inngang for hele året. Til sammenligning var  
denne 67,6 % på samme tidspunkt i fjor. Her vil det være etterslep på inntektsutjevningen - 
noe som gjør at det ikke er helt reelt å sammenligne prosentvis inngang fra det ene året til det 
andre før siste avregning er foretatt på nyåret. 
 
 
Resultat fra virksomhetene: 
 

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.  
 
De fleste av virksomhetene melder om at de fremdeles er i rute økonomisk så langt i år, men 
noen melder også om vesentlige avvik som fordrer mottiltak - i første rekke gjelder dette 
Familie & Helse samt Omsorg. Det vil si samme trend som etter 1.tertial. Resultatene fra 
disse virksomhetene er alarmerende. Eventuell fortsatt merinntekt fra skatt, vil ikke være 
tilstrekkelig for å balansere samlet resultat. Resultatene etter 2.tertial oppsummeres slik: 
 
 

Politisk styring, fellesutgifter, sentraladministrasjon:  
Når det korrigeres for tilskudd til private barnehager samt ordinære periodiseringsavvik, er 
virksomhetens ordinære drift i rute økonomisk etter 2. tertial. Det knyttes derimot stor 
usikkerhet 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). Tellingen 15.september med påfølgende beregning, vil være 
avgjørende for om rammen holder. Årets to første tellinger har gitt dels betydelige større 
overføringer til barnehagene enn forutsatt. Dersom denne siste tellingen følger samme trend, 
vil samlet overføring bli vesentlig høyere enn budsjettert – foreløpig antydes ca 1,3 – 1,5 mill. 
kroner. En har da inkludert virkningen av at minstesatsen i revidert nasjonalbudsjett er økt fra 
94 til 96 % fra 1.august.. 
 
 

Grunnskole: 
Virksomheten er i god rute økonomisk etter 2. tertial.  
 
 

Grimsby barnehage: 
Virksomheten holder seg i hovedsak innen sine tildelte rammer. Registrert merforbruk knyttes 
til VOX-/AOF-kurs som vil bli finansiert gjennom eksternt tilskudd. Dette blir budsjettjustert. 
 
 

Familie og Helse: 
Her meldes det om merforbruk sett opp mot både periodisert budsjett og samme periode i fjor. 
Virksomhetsleder varsler at det ligger an til et merforbruk i forhold til budsjettet på 
barnevernstjenesten med 2,1 mill. kroner. 
 



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 1,3 mill. kroner etter 2. tertial. 
Med uendret drift resten av året stipuleres sluttresultatet til å bli 2,1 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.  
 
Etter 2.tertial har barnevernet brukt 93,6 % av sitt netto driftsbudsjett for hele året – det 
gjenstår da 4 måneders drift. Brutto står pr i dag igjen 0,5 mill. kroner igjen å drifte for resten 
av året i forhold til budsjett, mens det på samme tid i fjor gjensto over 2,6 mill. kroner. 
 
Da kommunestyret behandlet tertialrapporten for 1.tertial ble det vedtatt følgende strakstiltak 
innen virksomhet Familie & Helse for å hindre ytterligere forverring av resultatet: 
 

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.  

 
Virksomheten melder at alle disse tiltakene enten er satt i verk eller er i ferd med å 
iverksettes. Rådmannen hadde derfor forventet å se noe effekt av tiltakene nå etter 2.tertial, 
men det resultatet virksomheten nå presenterer er enda svakere enn i 1.tertial. målt i brutto 
avvik og nær det samme målt i netto avvik. 
 

 
NAV: 
Forbruk noe over periodisert budsjett – netto ca 0,3 mill. kroner. Det varsles om merutgifter 
til økonomisk sosialhjelp. Noe av dette kan bli kompensert gjennom inntektssiden – jfr. i fjor. 
Virksomhetsleder varsler likevel antatt netto merforbruk. 
 
 

Utviklingshemmede: 
Virksomheten er i rute økonomisk etter 2. tertial. 
 
 

 
Omsorg: 
Virksomheten kommer nå ut med et negativt avvik i forhold til periodisert budsjett på hele 4,1 
mill. kroner. Deler av dette knyttes til avvikende periodisering som en kan anta vil rette seg 
innen siste 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. Prognosen etter 2.tertial viser at negativt 
årsresultat vil kunne bli enda mer enn de ca. 2,5 mill. kronene som ble varslet etter 1.tertial. 
Det er særlig utgifter til institusjonen som drar opp, mens det brukes noe mindre på hjemme-
tjenestene.  



 
I forhold til andre kommuner som kan sammenlignes med Marker kommune (jfr. KOSTRA) 
bruker vår kommune mindre på omsorgstjenestene når det korrigeres for demografiske 
forhold (les eldre). 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. Dette ønsker 
rådmannen å komme tilbake til ved rammefastsettingen for 2014 og for kommende 
planperiode 2014 – 2017. 
 
Da kommunestyret behandlet tertialrapporten for 1.tertial ble det vedtatt følgende strakstiltak 
innen virksomhet Omsorg for å hindre ytterligere forverring av resultatet: 
 

a.    Hjemmetjenesten, gå igjennom og vurdere alle vedtak på nytt, innsparing   
         gjennom en vakt fem dager i uka og ressurser til utstyr.  
b. Redusere med en nattevaktstilling.  
c. 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. 
d. Ubesatte stillinger holdes i vakanse i den grad en vurderer det som forsvarlig. 
 
I K.sak 54/13 innstiller Administrasjonsutvalget: 
 

Kommunestyrets vedtak i k.sak 41/13 pkt 2 utgår og erstattes av: 
Følgende tiltak iverksettes for å redusere varslet merforbruk innen virksomhet Omsorg: 
 

A. Reduksjon med en D1 vakt i hjemmetjenesten 3 dager i uka, 2 vakter begynner kl. 
08.00 i stedet for 07.30 5 dager i uka, 4 dagspl. 4 dager i uka. Utgjør 1.59 årsverk. 
1.59 årsverk – fastlønn: kr 560.000 
Feriepenger: kr 83.000 
Sosiale utg: kr 125.000 
Helligdagstillegg: kr 4.000 
Totalt: kr 772.000 (pr år) 

B. Reduksjon av personalkonsulent med 60 % stilling, kr 247.200 årslønn + kr 61.800 i 
 sosiale utgifter. Totalt kr 309.000 (pr år). 
 
Dette er tiltak som vil redusere utgiftene samlet sett med straks over 1,0 mill. kroner, men det 
er på årsbasis. Effekten for 2013 vil være beskjeden. Dersom ikke ytterligere strakstiltak 
iverksettes vil virksomheten komme ut med et betydelig merforbruk i 2013. 
 
 

Forvaltning, Drift & Vedlikehold: 
Virksomheten er i rute økonomisk etter 2. tertial. Avvik skyldes periodeavvik som en kan 
anta vil rette seg til neste tertial. 
 
 

Plan & Miljø: 
Virksomheten er i rute økonomisk etter 2. tertial. Avvik skyldes periodeavvik som en kan 
anta vil rette seg til neste tertial. 
 
 

Kultur & Fritid: 
Virksomheten er i rute økonomisk etter 2. tertial 
 
 

Bibliotek: 



Virksomheten er i rute økonomisk etter 2. tertial 
 
Vedlegg: 
 

 Tertialrapport for perioden januar – august 2013, kommentardelen 
 Tertialrapport for perioden januar – august 2013, regnskapsrapporter 
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Plan for folkehelsearbeidet i Marker kommune -  2013 – 2017 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
24/13 Oppvekst og omsorgsutvalget 17.09.2013 
65/13 Kommunestyret 24.09.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Plan for folkehelsearbeidet i Marker kommune 2013- 2017 godkjennes. 
 
Behandling i Oppvekt og omsorgsutvalget 17.09.2013 : 
Rådmannens forslag til innstilling  ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling til Kommunestyret: 
Plan for folkehelsearbeidet i Marker kommune 2013- 2017 godkjennes. 
 
 
Bakgrunn: 
Plan for folkehelsearbeid skal rulleres hvert 4. år. En tverrfaglig gruppe  av kommunalt 
ansatte har gjennomført denne rullering i løpet av andre kvartal -13. 
 
Vurdering: 
Planen er utarbeidet etter Folkehelseloven av 2011, og skal i følge Plan – og bygningsloven 
også legges til grunn ved all kommunal planlegging. 
Folkehelsearbeidet i kommunen skal bidra til at befolkningen får mulighet til å opprettholde 
og bedre egen helse. Dette forutsetter forebygging og folkehelsearbeid i alle offentlige 
instanser. Alt arbeid i kommunen skal preges av folkehelsetenkning. 
 
Planen omtaler hva som menes med folkehelse, hvilket arbeid og aktiviteter som gjøres i 
Marker kommune, og hvilke aktiviteter/tiltak som anbefales at Marker iverksetter. 
 
Konklusjon: 
Plan for folkehelsearbeidet i Marker kommune 2013- 2017 godkjennes. 
 
 
Vedlegg: 
Plan for folkehelsearbeidet i Marker kommune 2013-2017 



 

    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: Janne Johansen 
Dato:  09.09.2013 
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Høringsnotat - kvalitet i pleie-og omsorgstjenesten 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
25/13 Oppvekst og omsorgsutvalget 17.09.2013 
66/13 Kommunestyret 24.09.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune støtter denne forskriftsendringen og mener det er viktig at det settes fokus 
på kvaliteten i de tjenestene som gis i kommunen. Politisk behandling vil gi ytterligere fokus 
på kvalitet. 
 
Marker kommune mener det i små og mellomstore kommuner bør være kommunestyret som 
behandler kvalitetskravene, både for å synliggjøre, men også ansvarliggjøre. 
 
 
Behandling i Oppvekst og omsorgsutvalget 17.09.2013: 
Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst og omsorgutvalgets innstilling til Kommunestyret: 
Marker kommune støtter denne forskriftsendringen og mener det er viktig at det settes fokus 
på kvaliteten i de tjenestene som gis i kommunen. Politisk behandling vil gi ytterligere fokus 
på kvalitet. 
 
Marker kommune mener det i små og mellomstore kommuner bør være kommunestyret som 
behandler kvalitetskravene, både for å synliggjøre, men også ansvarliggjøre. 
 
 
Sammendrag: 
Helse-og omsorgsdepartementet har i utsending 2. juli 2013 sendt på høring forslag om 
endring av forskrift 27.juni 2003 om kvalitetskrav i pleie- og omsorgstjenesten. 
Forskriftsendringen innebærer krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav knyttet til 
deler av kommunens helse- og omsorgstjeneste.  
 
Gjeldene forskrift omfatter kun kommunens pleie- og omsorgstjeneste, dette begrepet blir 
ikke brukt i Helse- og omsorgsloven fra 2012. Med ny lov brukes begrepet helse- og 
omsorgstjenester. 
 
Forskriften gjelder for og gir krav til innhold i tjenesten, uavhengig hvor tjenesten utføres.  
Hvis private yter tjenester skal kommunen etterse at forskriften blir fulgt. 
Kommunen skal etablere et system av prosedyrer. Prosedyrene skal være skriftlig og sørge for 
at brukere får tilfredsstilt grunnleggende behov. Dette for å sikre at: 



 
 Tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de tjenester 

vedkommende har behov for til rett tid og i henhold til individuell plan når slik finnes 

 Det gis helhetlig, samordnet og fleksibel tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i tjenesten 

 Brukere av pleie- og omsorgstjenester, eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker ved 
utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den enkelte bruker gis medbestemmelse i 
forbindelse med den daglige utførelse av tjenestene 

Overordnede mål for kommunens helse- og omsorgstjenester er å sørge for at alle med behov 
for slike tjenester får et tilfredsstillende og mest mulig likeverdig tilbud, uavhengig av bosted, 
inntekt og sosial status. Kommunene må organisere tilbudet slik at det ivaretar hensynet til 
endringer i befolkningens behov, og som sikrer kvalitet i tjenestene for alle brukergrupper. 
Politisk behandling av kvalitetskrav vil styrke kommunens kvalitets- og 
pasientsikkerhetsarbeid og bidra til et økt engasjement og synliggjøring av innholdet i helse- 
og omsorgstjenesten. 
 
Forskriften legger opp til at den enkelte kommune selv bestemmer hvilket folkevalgt organ 
som skal behandle kvalitetskravene.  
 



 

    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  U63 
Saksbehandler: Per Øivind Sundell 
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Salgsbevilling alkoholholdig drikk - Rema 1000 Ørje  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
26/13 Oppvekst og omsorgsutvalget 17.09.2013 
67/13 Kommunestyret 24.09.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Rema 1000 v/styrer Morten Trømborg-Frogner innvilges bevilling for salg av 
alkoholholdig drikk gruppe 1 frem til 1.6.2016. 

 

2. Bevillingen gjelder alle dager innenfor de begrensinger som er angitt i til enhver tid 
gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av Marker kommunestyre. 

 
Behandling i Oppvekst og omsorgsutvalget 17.09.2013: 
Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling til Kommunestyret: 
 

1. Rema 1000 v/styrer Morten Trømborg-Frogner innvilges bevilling for salg av 
alkoholholdig drikk gruppe 1 frem til 1.6.2016. 

 

2. Bevillingen gjelder alle dager innenfor de begrensinger som er angitt i til enhver tid 
gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av Marker kommunestyre. 

 
 
Bakgrunn: 
 

Kommunestyret behandlet bevillinger for salg alkoholholdig drikk gruppe 1 for inneværende 
periode i k.sak 34/12. Her ble søknad fra Rema 1000 v/styrer Kjell Erling Nesset innvilget 
frem til 1.6.2016.  
 
I følge Alkoholloven §1-10 bortfaller bevillingen ved overdragelse av virksomheten og det 
må eventuelt søkes på nytt. I mottatt søknad er det oppført ny bevillingssøker og styrer, mens 
stedfortreder er uendret fra innvilget bevilling.  
 
Ny bevillingssøker og styrer er Morten Trømborg-Frogner, 1850 Mysen. Det søkes om salg 
av alkoholholdig drikk gruppe 1 i lokalet til Rema 1000 Trekanten 3 innenfor kommunens 
maksimaltid. 
 
Vurdering: 
 

I samsvar med alkohollovens §1-7er det innhentet uttale fra sosialtjenesten, skatt-/avgifts-
myndigheten samt politiet. Det er ikke kommet noen innsigelser på søknaden fra 



sosialtjenesten eller skatt-/avgiftsmyndigheten, mens det ennå ikke foreligger svar fra politiet 
(eventuell merknad herfra legges frem i møtet). 
 
Under forutsetning om at alt salg av alkoholholdig drikk følger de begrensingene som gis i til 
enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer, går rådmannen inn for at bevilling 
innvilges. 
 
 
 



 

    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  K47 &13 
Saksbehandler: Ann Kristin Halvorsrud 
Dato:  02.09.2013 
Saksmappe:  13/491-1 

 
 

Endring i rovviltforskriften - forvaltningsområdet for ynglende 
ulv. Høring 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
27/13 Viltnemnda 12.09.2013 
68/13 Kommunestyret 24.09.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Marker kommune går inn for å oppheve ulvesona.  
 

2. Subsidiært utvides ulvesona nordover og at 49 % -regelen ikke benyttes utover den 
nye grensa for ulvesona. 
 

3. Hvis ulvesona opprettholdes, kan nevnte områder i høringsnotatet vest for E6 og vest 
for Glomma med mer tas ut. 

 
 
Behandling i Viltnemnda 12.09.2013: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Viltnemnda 12.09.2013: 

1. Marker kommune går inn for å oppheve ulvesona.  
 

2. Subsidiært utvides ulvesona nordover og at 49 % -regelen ikke benyttes utover den 
nye grensa for ulvesona. 
 

3. Hvis ulvesona opprettholdes, kan nevnte områder i høringsnotatet vest for E6 og 
vest for Glomma med mer tas ut. 

 
 
Sammendrag: 
I henhold til rovviltforliket ble det nedsatt et utvalg for å evaluere ulvesona. 
Miljøverndepartementet har sendt på høring utvalgets anbefalinger. 
 
Bakgrunn: 
Miljøverndepartementet har sendt på høring endringer i rovviltforskriften. Høringen gjelder 
forvaltningsområdet for ynglende ulv - ulvesona.  
Gjeldende forvaltningsområde for ynglende ulv ble bestemt av Stortinget gjennom 
behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur. Forvaltningsområdet er 



fastsatt i rovviltforskriften § 2 d) og omfatter Østfold, Oslo og deler av Akershus og 
Hedmark.  
Som oppfølging av rovviltforliket i Stortinget 17. juni 2011 nedsatte Miljøverndepartementet 
et utvalg for å evaluere forvaltningsområdet for ynglende ulv. Utvalget leverte sin rapport i 
oktober 2012. Utvalget kom ikke fram til et omforent syn i sine konklusjoner og anbefalinger 
om framtidig avgrensing.  
 
Utvalgets mandat: ”Utvalget skal evaluere forvaltningsområdet for ynglende ulv innenfor 
rammen av rovviltforliket 2011. Dette betyr at prinsippet om arealdifferensiert forvaltning 
skal ligge til grunn for arbeidet. Utvalget skal vurdere om det er hensiktsmessig å ha en 
ulvesone, hva som fra et naturfaglig synspunkt er et hensiktsmessig forvaltningsområde for 
ulv og justeringer av dagens forvaltningsområde basert på erfaringer siden 2005. Antall dyr 
på utmarksbeite, kjent forekomst av ulv, påviste ulveskader på sau og tamrein og fremtidig 
skadepotensial, jordbruksfaglige forutsetninger for levedyktig næringsdrift basert på 
beitebruk samt konsekvenser for jaktressurser, skal inngå som moment i vurderingen.” 
 
Utvalgets konklusjoner er delt i tre hovedalternativer som departementet ønsker 
høringspartenes syn på. Dette gjelder:  
 
1. Videreføring av modellen med en nærmere avgrenset sone for å forvalte en norsk 
ulvestamme (8 av 9 utvalgsmedlemmer).  
 
2. Ingen geografisk utvidelse av dagens forvaltningsområde (6 av 9 medlemmer). Et medlem 
av flertallet går inn for at 49-prosentregelen ikke gjøres gjeldende langs nordgrensa av 
forvaltningsområdet. Mindretallet (3 av 9 medlemmer) ønsker en utvidelse av 
forvaltningsområdet nordover. Det samme mindretallet går inn for at 49-prosentregelen ikke 
gjøres gjeldende langs nord og østgrensa av utvidet forvaltningsområde.  
 
3. Noen mindre områder i vest tas ut av dagens forvaltningsområde.  
 
 
I Rapporten som utvalget leverte i 2012 ble det også gitt en del anbefalinger som 
Miljøverndepartementet anser ligger utenfor utvalgets mandat og som ikke inngår i denne 
høringen.  
Dette gjelder: 
- praktisere fellingstillatelse uten forutgående søknad på ulv i prioriterte beiteområder 
- at grenserevirene snarest mulig må inngå som del av dagens bestandsmål 
- en ordning der minimum ett, helst begge alfadyrene, i alle familiegrupper radiomerkes for å 
fastslå revirområdets geografiske utstrekning så nøyaktig som mulig 
- innføre en kompensasjonsordning i størrelsesorden 8-10 millioner kroner per ynglende 
familiegruppe årlig, som fordeles forholdsmessig på de kommuner som har familiegruppas 
revir på sitt område. 
 
Da ”Forvaltningsplan for store rovdyr i region 4” ble behandlet i Marker kommune fattet 
formannskapet følgende vedtak: 
Marker kommune slutter seg i hovedsak til forslag til revidert ”Forvaltningsplan for store 
rovdyr i region 4”. 
 
Marker kommune har følgende innspill til høringsdokumentet: 



Det er svært uheldig at behandlingen av ulvesonen ikke tas opp samtidig med 
forvaltningsplan. En mister dermed en del av helheten vedrørende rovdyrforvaltningen.  
 
Tiltaket om å fjerne rovvilt med truende levesett overfor mennesker eller hvor de lever tett på 
bebodde områder og skaper konflikter i forhold til mennesker forutsettes å gjelde hele Østfold 
og ikke kun byområder. 
 
For øvrig mener Marker kommune at nåværende ulvesone bør fjernes subsidiært sterkt 
utvides. 
 
Grenseulv må være en del at tallgrunnlaget som legges til grunn for forvaltningen av den 
norske ulvebestanden. 
 
Forvaltningen av hjortevilt blir vanskelig når vi oppfatter at tallgrunnlaget ikke stemmer 
overens med reelt antall ulv i området. 
 
Vi ber om at kommunen blir løpende orientert om sporing, resultater av genprøving og annet 
relevant informasjon om rovdyrsituasjonen.  
 
 
Vurdering: 
Følgende står i rapporten ”Evaluering av ulvesona”: ”Hvilket forhold man har til ulvesona og 
forvaltningen av ulv avhenger i like stor grad om man har tilhørighet innenfor eller utenfor 
dagens ulvesone, som man tilhører en bestemt interessegruppe” 
 
Marker kommune ligger innefor forvaltningsområdet for ynglende ulv. Selv om de 
anbefalingene som utvalget kommer med i rapporten ikke er gjenstand for høring i dette 
brevet fra MD er disse spørsmålsstillingene viktig for en kommune innenfor ulvesona og som 
har vært og er berørt av ulverevir. Disse spørsmålsstillingen vil også være medvirkende til de 
vurderingene man gjør i forhold til uttalelsene vedrørende ulvesona. 
 
Grenserevirene må snarest mulig inngå som en del av dagens norske bestandsmål og det må 
utarbeides retningslinjer med Sverige vedrørende fordeling av grenserevirene.  
 
Utvalget foreslår at det innføres en kompensasjonsordning i størrelsesorden 8-10 mill kroner 
per ynglende familiegruppe årlig som fordeles forholdsmessig på de kommuner som har 
familiegruppas revir på sitt område. Disse midlene foreslås å benyttes til næringsfond, 
tjenestetilbud eller andre tilbud for å kompensere for folks belastning ved å ligge innenfor et 
ulverevir. Ulempene vedr ulverevir er mange for grunneiere, jegere og andre 
interessegrupper. Det er mulig intensjonene om kompensasjon kan følges opp ved å vurdere 
kriteriene for allerede eksisterende ordninger for forebyggende og avdempende tiltak og 
omfanget av disse framfor å etablere en ny ordning, men dette dreier seg ikke bare om 
erstatning i form av kroner for tapte inntekter fra jakt og fra vilt- og sauekjøtt. Et ulverevir i 
området medfører reduksjon i inntekter og det medfører for mange store begrensninger i 
adferden på grunn avfrykt ved ulvens tilstedeværelse og en del blir hindret fra 
friluftslivsaktiviteter. Dette er en reell frykt som nedsetter livskvaliteten for mange som bor 
og har sitt virke innenfor et ulverevir.  
 
Rovviltforliket krever en arealdifferensiering mellom utmarksbeite og rovviltområder.  
Dagens ulvesone har medført at det i dag nesten ikke er sau på utmarksbeite innenfor 



området. Store beiteverdier ligger dermed ubenyttet i utmarka. Endring av ulvesona vil kunne 
åpne for bedre utnytting av utmarksbeite og hindre gjengroing. På den annen side vil 
oppheving av den etablerte ulvesone, med dagens mulighet for skadefelling utenfor ulvesona, 
gjøre all utmarksbeite mer uforutsigbar. 
 
Rapporten gjør en god oppsummering vedrørende fordeler og ulemper i forhold til å oppheve, 
beholde eller endre ulvesona. Ut fra ovennevnte vurdering kommer en til følgende forslag til 
vedtak.  
 
 
Konklusjon: 

1. Marker kommune går inn for å oppheve ulvesona.  
 

2.Subsidiært utvides ulvesona nordover og at 49 % -regelen ikke benyttes utover den nye 
grensa for ulvesona. 

 

3.Hvis ulvesona opprettholdes, kan nevnte områder i høringsnotatet vest for E6 og vest for 
Glomma med mer tas ut. 

 
 
Vedlegg: 

- Høringsbrev av 14.06.13 fra Miljøverndepartementet; Endring i rovviltforskriften – 
forvaltningsområdet for ynglende ulv 

- Rapport til Miljøverndepartementet – ”Evaluering av ulvesona” 
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Høgås og Elgåsen vindkraftverk - Høring  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
69/13 Kommunestyret 24.09.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommune tar tilleggsopplysningene til orientering. 
 
 
Sammendrag: 
Konsesjonsøknad fra Eon as om vindkraftverk Høgås, Elgåsen og Joarknattenen med 
tilhørende nettilknytning har Marker kommune tidligere hatt til høring, sak 37/13 i møte 
21.05.2013. 
 
Det foreligger nå en tilleggsutredning etter krav fra NVE. Tilleggsutredningen er sendt 
høringsinstansene for uttalelse. Marker kommune anser at tilleggsutredningen ikke vil ha 
betydning for kommunens vedtak i nevnte sak, 
 
Bakgrunn: 
Kommunestyret fattet følgende vedtak: 
 
”Etter en samlet vurdering tilrår Marker kommune at det ikke gis konsesjon for ovennevnte 
vindkraftverk/nettilknytning i Marker kommune. 
 
 
Dersom det allikevel skulle vurderes å gi konsesjon viser vi til rådmannens forslag 2a til e 
samt til punktene 3,4 og 5.  
 
Punkt 2.f 
Det må foreligge økonomiske garantier for en kompensasjon for kommunens inntekt som 
Eiendomsskatt dersom denne endres eller faller bort gjennom driftstiden. 
 
Punkt 6 
Vindmøllenes rotasjon og bladposisjon skal være synkronisert for hele parken i normal drift. 
 
Punkt 7 
Vindturbinene skal utstyres med intensitetsregulerte og behovsorienterte hinderlys. Dersom 
behovsorienterte hinderlys ikke er godkjent før byggestart skal dette provisjoneres for.” 
 
 
NVE har bedt Eon as om tilleggsutredninger i henhold til følgende: 



 
 Det skal utarbeides en fremstilling av hvor masseuttak/-deponi skal foregå og hvor 

eventuelt mellomlagring av turbinkomponenter skal skje for de tre planområdene. 
Massetak/-deponi skal fremstilles på kart. 

 
 NVE vil be om at det vurderes å søke om nettilknytning for Høgås og Joarknatten med 

inntil 2 km med kabel inn mot Ørje transformatorstasjon. 
 

 Det skal redegjøres kort for kunnskapsstatus vedrørende mulige virkninger av 
lavfrekvent støy fra vindkraftverk. 

 
 På svensk side skal det vurderes hvordan støy fra vindkraftverket kan påvirke helårs- 

og fritidsboliger og friluftsliv. Det skal utarbeides støysonekart for vindkraftverket 
som viser utbredelse av støy med medvind fra alle retninger. Bebyggelse med 
beregnet støynivå over Lden = 40 dB skal angis på kartet. Presentasjonen må gjerne 
skrives slik at tiltakets støyvirkninger også kan vurderes mot svenske retningslinjer. 

 
 Det skal vurderes hvorvidt skyggekast fra vindturbinene kan få virkninger for 

bebyggelse og friluftsliv på svensk side. Det skal utarbeides et kart som viser faktisk 
skyggekastbelastning for berørte helårs- og fritidsboliger på svensk side. Tidspunkt og 
varighet skal oppgis. 

 
 Det skal utarbeides inntil 4 nye visualiseringer fra svensk side. Visualiseringene skal 

vise virkninger for DANO området, innsjø- og kanalsystemet tilknyttet Foxen og 
Stora Le, viktige kultur- og naturverdier i tiltakets influenssone og fra tettsteder på 
svensk side. For innspill til visualiseringspunkter vises det til vedlagte høringsuttalelse 
fra Länsstyrelsen i Varmland datert 15.03.2012. NVE anbefaler også at tiltakshaver 
velger visualiseringspunkter i samråd med Årjäng kommune. Visualiseringene skal 
også gi en fremstilling av samlede visuelle virkninger med det planlagte 
vindkraftverket på Hån. 

 
 Det skal utarbeides et kart som viser tiltakets synlighet i Sverige 

 
 Når det gjelder naturmangfold skal det redgjøres for artsinventaret og mulige 

virkninger for rødlistearter fugler i influenssonen på svensk side (inntil 1 km). 
 
Det foreligger besvarelse fra Sveco på spørsmål som er reis fra NVE, med unntak av 
nettilknytningene. Det har vært eget møte mellom kommunen, Hafslund, Eon og Sveco og 
jordkabelfremføring, og dette vil komme som egen sak på neste kommunestyremøte. 
 
Vurdering: 
Tilleggsutredningen gjelder i hovedsak konsekvenser av en eventuell utbygging for svensk 
side. 
 
En anser ikke at opplysningene vil ha betydning for vedtaket som Marker kommune tidligere 
har fattet. 
 
 
 



Konklusjon: 
Utredningen tas til orientering. 
 
 
 
Vedlegg:  Høgås, Elgåsen og Joarknatten vindkraftverk 

Tilleggsopplysninger til konsesjonssøknad og konsekvensutredning 
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1. Tertialrapport 2. tertial totalt – drift 
 
Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2. Kommentarer 
 
Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 34,5 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 14,9 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 2,8 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 31,7 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 23,0 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 72,6 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2012 var til sammenligning 72,7 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 23,0 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt nøyaktig det samme som periodisert for perioden. 
 
 


Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 64,1 % forbruk. Vektet forbruk for perioden er beregnet til 62,3 %, dvs. gjennom-
snittelig forbruk for alle virksomheter på dette tidspunktet innen samme periode de siste 5 
årene. At det er gått med noe mer enn vektet forbruk tilskrives i hovedsak økt lønnsutgift til 
lærlingordningen.  
 
  


Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):  
 


Viser 83,1 % forbruk. I forhold til periodisert budsjett vil det si ca 0,4 mill. kroner mer enn 
forutsatt i perioden. Dette henger dels sammen med reelle merutgifter til IKT (grenseregionen 
og lokalt), men også skjevhet i postering sammenlignet med periodebudsjett – bl.a. gebyrer 
lisenser som allerede er postert, men som er periodisert som fordelt over hele året. 
 
 


Andre driftsutgifter (artsgr 12):  
 


Viser 93,5 % forbruk. I forhold til periodisert budsjett vil det si ca 0,2 mill. kroner mer enn 
forutsatt i perioden. Dette henger også sammen med reelle merutgifter til IKT og da særskilt 
til grenseregionprosjektet. Merutgiften vil bli fordelt på de tre kommunene som samarbeider i 
prosjektet ved regnspasavslutningen. 
 
 
 
 


 
Tertialrapport 2. tertial 2013 for virksomhet: 


 


POLITISK STYRING, SENTRALE 
STYRINGSORGAN, FELLESUTGIFTER 
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Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Viser 89,2 % forbruk. I forhold til periodisert budsjett vil det si ca 0,4 mill. kroner mindre enn 
forutsatt i perioden. Foreløpige mindreutgift henger i hovedsak sammen med ennå ikke 
overført tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene 3.termin 2013 – det vil først skje i 
september i samsvar med gjeldende avtale. Hvorvidt budsjettert overføring til de ikke-
kommunale barnehagene er tilstrekkelig, vil være usikkert inntil telling av barn i september er 
foretatt og avregning 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. Dessuten vil 
økningen i minimumssatsen fra 94% til 96% vedtatt i revidert nasjonalbudsjett, innebære 
merutgift i forhold til opprinnelig budsjett – men eksakt hvor mye avhenger igjen av 
utviklingen i antall barn og alderssammensetningen. 
 


 
Overføringer (artsgr 14) 
 


Viser 52,8 % 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 rest i forbindelse med årets 
lønnsoppgjør som er budsjettert som reserverte bevilgninger. 
 
 


Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Viser 133,3 % forbruk. Knyttes til avsetning bundet fond – tilskuddsordning fra Husbanken 
(tilsvarende inntekt). 
 
 


Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 235,4 % av budsjettert inngang for hele året. Merinntekt fra salg av fast eiendom. 
 
 


Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 54,5 % av budsjettert inngang for hele året. Dette er nærmere 0,3 mill. kroner mindre 
enn i periodisert budsjett og skyldes i hovedsak seinere innbetaling fra interkommunale 
sammarbeid 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 etter 
tellingen i september. 
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4. Viktige hendinger 
 
Det meldes ikke om spesielle hendinger 2.tertial som har følger for driften av sentral-
administrasjonen utover kommentaren over mht. de ikke-kommunale barnehagene. 
 
 
 


5. Virksomhetens utviklingsmål 
 
I gjeldende kommuneplanen er det ikke definert egne mål for sentraladministrasjonen.  
 
I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for perioden 2012 – 2015 er de strategiske målene for 
virksomheten formulert slik:  
 


 God økonomistyring 
 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: 
 


Det er gjennomført ny brukerundersøkelse våren 2013. Resultatet for virksomheten viser en 
gjennomgående akseptabel utvikling. Det er forholdsvis små justeringer fra undersøkelsen 
gjennomført i 2011. Totalt er det dog en liten nedgang (lavere score). Medarbeiderne er mest 
fornøyd med ”innhold i jobben” og ”samarbeid med kollegaer”. Mest missnøye er det med 
”fysiske arbeidsforhold”. Sammen med de ansatte iverksettes tiltak for å øke tilfredsheten 
ytterligere til neste undersøkelse. 
 
 


 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. 
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8. Skatt, rammeoverføringer og finans 
 


Skatteinngangen for perioden januar – august 2013 viser samlet 41,3 mill. kroner - dvs. ca 
67,8 % av budsjettert inngang for hele året. Til sammenligning var denne 64,2 % på samme 
tidspunkt i fjor. Det totale skatteanslaget for hele året er satt til 60,9 mill. kroner. Inngangen er 
ca 3,6 mill. kroner høyere enn forutsatt i periodisert budsjett. Dette er fremdeles gledelig tall, 
men det er altfor tidlig å fastslå om vi kan regne med tilsvarende merinngang ved årets slutt. 
Sammenlignet med andre kommuner viser oversikter fra KS at inngangen til Marker 
kommune fortsatt er lav - ligger på ca 72,4 % - hvilket stadig er klart lavest i Østfold. Det er 
da å anta at Marker fremdeles vil få en forholdsvis stor andel av inntektsutjevningen. 
 
Rammeoverføringer inkludert inntektsutjevning viser for perioden samlet inngang på 72,6 
mill. kroner – dvs. ca 64,9 % av budsjettert inngang for hele året. Til sammenligning var  
denne  67,6 % 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 mht. 
finansforvaltningen. Det er ikke fortatt noen plasseringer av likviditet utover ordinær bank 
dette tertialet. Budsjettert låneopptak til ordinære investeringer for 2013 på i alt 7,1 mill. 
kroner ble tatt opp i Kommunalbanken i mai. Opptak av lån til 10 nye omsorgsboliger på i alt 
20,0 mill. kroner blir fullført i september – også dette i Kommunalbanken. 
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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 2. tertial totalt – drift 
 
Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2. Kommentarer 
 
Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 44,2 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 37,1 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 5,3 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 38,9 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 23,9 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 61,6 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2012 var til sammenligning 66,6 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 25,6 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 1,7 mill. kroner mindre enn periodisert.  
 
 


Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 62,5 % forbruk.   
  
 


Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):  
 


Viser 62,8 % forbruk.  De største utgiftene til undervisningsmateriell kommer ved oppstart av 
et skoleår og er dermed ikke regnskapsført. 
 
 


Andre driftsutgifter (artsgr 12):  
 


Viser 106,5 % forbruk. Et merforbruk skyldes innkjøp av Smartboards til seks klasser. Dette 
dekkes av uforutsette refusjoner og er varslet i regnskapssamtaler med rådmannen. 
 
 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Viser 84,4 % forbruk. Avviket skyldes i hovedsak høyere utgifter til elevplasser på 
Mortenstua skole og til PPT enn budsjettert. Utgiften dekkes inn ved høyere refusjoner enn 
budsjettert. 
 
 


Overføringer (artsgr 14) 
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 
 


 
Tertialrapport 2. tertial 2013 for virksomhet: 


 


GRUNNSKOLE 
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Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 


Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 67,2 % av budsjettert inngang for hele året. 
 
 


Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 90,4 % av budsjettert inngang for hele året. Størstedelen av refusjonene kommer kun to 
ganger pr år, første gang i april. En større andel refusjoner har kommet på vårhalvåret. Flere 
elever som andre kommuner betaler opplæringen for, har flyttet eller sluttet denne våren. Det 
er dermed ikke forventet at refusjonene for høsten blir tilsvarende våren.  
 
 


Overføringer (artsgr 18)  
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 


Finansinntekter (artsgr 19)  
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 
 


3. Endringer i budsjettforutsetningene 
 


 Fra august 2013 kjøper vi elevplasser på Langholen gård i Trøgstad en dag hver uke. 
Dette er et spesialpedagogisk tiltak som ikke var tatt med i budsjettforutsetningene da 
budsjettet for 2013 ble lagt. 


 


 En gradvis innføring av valgfag på ungdomstrinnet omfatter fra høsten 2013 to trinn. 
Budsjettet er ikke periodisert i forhold til at dette medfører noe høyere utgifter på 
høsthalvåret enn på vårhalvåret. 


 
 


 
4. Viktige hendinger 
 
Ingen kommentarer. 
 
 
 


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 
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 trygghet og trivsel i skolehverdagen 
 


I tillegg er Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK 06) og Opplæringsloven viktige 
styringsdokumenter for alle skoler.  


Skolen er i gang med å utarbeide en ny utviklingsplan for årene 2013-2015, der fokuset er god 
klasseledelse. Dette skjer med utgangspunkt i Meld. St. 22 (2010-2011) og satsingen på 
ungdomstrinnet gjennom GNIST. På Marker skole vil planen gjelde hele skolen 1-10. Planen 
blir lagt fram til politisk behandling i løpet av høsten 2013.  


En viser for øvrig til lokale mål knyttet til behandling av tilstandsrapporten for Marker 
skole.(Kommunestyret 12.03.2013 Sak 12/13).  


 
 


 
6. Balansert målstyring 
 
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
Skolen har gjennomført skriftlig eksamen på 10.trinn i fagene norsk, matematikk og engelsk. 
Gjennomsnittskarakteren for våre elever var 2,8 i engelsk, 3,0 i matematikk, 3,4 i norsk 
hovedmål og 2,5 i norsk sidemål. Til muntlig eksamen var gjennomsnittskarakteren 4,15.  
Det skal gjennomføres nasjonale prøver i regning og lesing på 5., 8. og 9. trinn og i engelsk på 
5. og 8. trinn i september/oktober. Elevundersøkelsen gjennomføres 7. og 10. trinn i perioden 
oktober-desember. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse for alle ansatte våren 2013. Undersøkelsen 
viser at de ansatte har svært ulik opplevelse av arbeidsmiljøet. Skolen har i samarbeid med 
tillitsvalgte, verneombud og rådmannen valgt å fokusere på mobbing og ledelse. I 
oppfølgingsarbeidet innhentes ekstern hjelp fra KS-konsulent Jørn-Arild Mikkelsen.  
Det ble gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte våren 2013. 
Sykefraværet 2.kvartal fordeler seg med 1,8 % (14,3 %) på administrasjon, 6,0 % (7,7 %) på 
grunnskole og 3,3 % (5,2 %) på SFO. Tallene i parentes gjelder 1. kvartal 2013. Det er 
gledelig å se at sykefraværet er lavere enn forrige kvartal, og også lavere på både grunnskole 
og SFO enn 2. kvartal 2012. 
 
Fokusområde: Økonomi: 
Ifl. tallene under pkt.2,  har skolen et positivt avvik på 5,1 %.  Det er i denne sammenheng 
viktig å merke seg endringer i budsjettforutsetninger som er beskrevet i pkt.3 og 
kommentarene under pkt.2 i forhold til refusjoner. 
 


I følge de siste tallene fra Kostra (2012), bruker Marker kommune mindre i kroner pr. 
skoleelev enn kommuner det er naturlig å sammenlikne seg med. Marker ligger litt over 
gjennomsnittet for Østfold og landet utenom Oslo.  I 2012 var de korrigerte brutto 
driftsutgiftene til skole pr. elev i Marker kr 98 994. For kostragruppe 01 var tallet kr 108 284. 
Snittet for Østfold var kr 90 700 og for landet for øvrig utenom Oslo kr 96 947.  
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7. Virksomhetsleders sluttkommentar 
 
Virksomhetsleder er svært fornøyd med at vinduer er skiftet ut og at ny utvendig bekledning 
var på plass på høyblokka på barneskolen ved skolestart i august. I tillegg til at dette gir 
skolen en bedre fasade, vil det forhåpentligvis føre til jevnere temperatur og bedre inneklima i 
klasserommene. En tilsvarende opprusting er også i gang både i gymsal, svømmehall og 
garderober i ungdomsskolebygget. 


Som nevnt i kommentarene i 1. tertialrapport 2013, går elevtallet ved skolen noe ned. 
Nedgangen i elevtall fordeler seg på ti trinn, og får dermed ingen konsekvenser for 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 er en utfordring å kunne gi elevene god 
oppfølging tidlig i skoleløpet og samtidig kunne dekke opp for behovet for god tilrettelegging 
videre i skoleløpet.  


Uteområdet spesielt på ungdomsskolen er sterkt preget av slitasje og mangel på mulighet for 
aktivitet og trivsel. Et godt vedlikeholdt uteområdet handler om trivsel for elever og ansatte, 
og det handler om kommunens omdømme og satsing på barn og unge.  
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1. Tertialrapport 2. tertial totalt – drift 
 
Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2. Kommentarer 
 
Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 6,6 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 6,0 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 1,9 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 4,7 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 3,2 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 67,0 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2012 var til sammenligning 65,7 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 3,0 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 0,2 mill. kroner mer enn periodisert.  
 
 


Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 63,6 % forbruk. Vi ser et overforbruk på lønn som skyldes flere barn på huset, og at 
barn i en periode har fått tettere oppfølging av enkeltbarn (tidlig innsats).   
 
  


Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):  
 


Viser 83,0 % forbruk. Her ser vi et merforbruk på matvarer og kurs. Vi vet at vi får inn 0,1 
mill. fra VOX i førsten av november.    
 
 


Andre driftsutgifter (artsgr 12):  
 


Viser 43,9 % forbruk. I henhold til budsjett.  
 
Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
Overføringer (artsgr 14) 
 


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


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 
 


 
Tertialrapport 2. tertial 2013 for virksomhet: 


 


GRIMSBY BARNEHAGE 
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Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 57,7 % av budsjettert inngang for hele året. Lavere foreldrebetaling skyldes delvis 
ubetalte fakturaer og en større andel søskenmoderasjon enn budsjettert. Noen av søkerne har 
heller ikke oppstart før lenger utover høsten.    
 
 


Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 68,6 % av budsjettert inngang for hele året. Den liten økning i forhold til budsjettert, 
pga praktikanter fra NAV og lærekandidat 
 


 
Overføringer (artsgr 18)  
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 


Finansinntekter (artsgr 19)  
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 
 


3. Endringer i budsjettforutsetningene 
 
Ingen endringer. 
 
 


 
4. Viktige hendinger 
 
Ingen kommentar. 
 
 
 


5. Virksomhetens utviklingsmål 
 


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. 
For tiden er vi også med på Innertier’n, derfor har vi fokus på småbarn og medvirkning.  
Det ble gjennomført et foreldremøte i perioden, og det ble gitt tilbudt om foreldresamtale. Ser 
vi eller foreldrene et behov for tettere kontakt, blir dette fulgt opp med møter/veiledninger.  
 
Vi har i første tertial en nærværsprosent på 96,4 % blant de ansatte. Dette er en lavere 
nærværsprosent enn det vi ønsker. Vi ser at fraværet stort sett ikke er relatert til barnehagen.  
 
Virksomheten har for øyeblikket et lite underskudd.  Dette skyldes lønn og at vi har fått inn 
flere barn enn budsjettert. Dette resulterer flere ansatte for at tilbudet skal være forsvarlig.  
 
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 
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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 
 
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
Foreldresamtalene ble gjennomført på våren, og vi har ikke kommet i gang med dette ennå. 
Det er et nytt barnehageår, nye avdelinger og nye voksne på huset. Vi har i perioden 
gjennomført et foreldremøte med førstehjelp som tema. Det er i perioden ikke gjennomført 
brukerundersøkelse, men det er meldt at dette kommer høsten 2013.  
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
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 el. på 
deltid. Dette benytter to seg av. Vi har også to på datakurs som er arrangert som en 
kompetanseheving for ansatte i kommunen. Dette er gjennomført med VOX-midler. 
Virksomheten har også en medarbeider PUB studiet; småbarnspedagogikk.  
 
Det har i perioden vært gjennomført en medarbeiderundersøkelse. Det var 100 % oppslutning. 
Den viser at virksomheten har ett snitt som ligger på landssnittet, og noen ganger over. Det 
eneste vi har under 4 på er overordnet ledelse. Vi skal utover høste ta for oss 2-3 punkt vi skal 
jobbe videre med. Medarbeidersamtaler vil bli gjennomført januar/februar 2014.  
 
Fokusområde: Økonomi: 
Virksomheten holder seg nesten innen sine gitte rammer. 1. tertial hadde vi ett merforbruk 
pga. VOX-midler/AOF-kurs. Dette er nå blitt budsjettjustert. I perioden har det også kommet 
inn 0,1 mill. som ikke vises i regnskapsrapporten.  
 
 
 


7. Virksomhetsleders sluttkommentar 
 


En av vår største utfordring fremdeles er den lange åpningstiden, 06.00 til 17.00. Vi ser at 
voksentettheten er best bare 4timer 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 
06.15/06.30. Dette er med på å utvide voksentettheten i 15/30 minutter.  
Vi gleder oss til det blir gjort endringer i kjelleren slik at vi blant annet får plass til vognene 
der det nå er garderobe; men vi savner et tak de kan stå under når de sover. Uten tak blir 
vogner og noen ganger barn våte.  
 
I august måtte vi dele barna i 4 avdelinger. Det er en utfordring å ha to avdelinger opp med 
store rom hvor det er vanskelig å dele i grupper. Visse tider på dagen blir kø for at det bare er 
to toaletter. En annen utfordring er liten kjøkkenbenk. 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).  
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Det er ikke trådløst nett eller pc’er på avdelingene i virksomheten. Vi skal sammen med barna 
bruke IKT i hverdagen. Dette er også nevnt i Rammeplan for barnehage:  
«Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og 
innhenting av kunnskap.» Det vi i dag har på huset av digitale verktøy er kamera, kopimaskin, 
mobiler og en projektor. Vi hadde hatt stor nytte av en bærbar PC og/eller nettbrett på hver 
avdeling. Det vil si at ingen barn som er i vår kommunale barnehage har tilgang til eller får 
lære seg til å bruke dette i barnehagen.  
 
Det blir også en utfordring når 50 foreldresamtaler skal gjennomføres i arbeidstiden. For det 
første har vi ingen steder å sitte etter som vi bruker alle rommene på dagtid. Vi har et 
pauserom, og skal noen sitte der er det ingen som får hatt pause, ingen får jobbet med pc eller 
skrevet ut noe. 50 barn x 30 minutter (minimum) = minst 25 timer. Vi får flere og flere 
utfordringer etter hvert som barnehagen fylles opp. Slik vi ser det nå mangler vi et møterom 
som kan brukes når PPT, barnevern eller andre instanser hos oss. Vi har også barn med 
individuell opplærling som trenger å være en-til-en. Disse barna er avhengig av å ha det rolig 
å sitte uforstyrret, så disse burde også hatt et rom.  
 
Våren 2013 ansatte vi en ny pedagogisk leder i 100 % stilling. Vi har også inne en i 100 % 
pga. en permisjon. Vi har nå bare 20 % konstituert pedagogisk leder. Vi har også tatt inn en 
ny lærling, og en av våre lærlinger har hatt fagprøve. Den ble bestått! 
 
Grimsby barnehage har en gjeng med lekende, positive, løsningsorienterte, pålitelige og 
ansvarsfulle medarbeidere, som har masse humor og glede i hverdagen. 
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1. Tertialrapport 2. tertial totalt – drift 
 
Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2. Kommentarer 
 
Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 18,5 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 12,7 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 4,5 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 14,0 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 10,4 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 74,3 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2012 var til sammenligning 59,9 %, som hadde 
sammenheng med ubrukte prosjektmidler til psykisk helse. 
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 9,5 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 0,9 mill. kroner mer enn periodisert. Dette er samlet tall for virksomheten som 
ikke stemmer med framskriving av regnskapstallene. Se punkt 3. 
 
 


Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 71,4 % forbruk. Overforbruket ligger i hovedsak på barnevernstjenestens bruk av 
fosterhjem som aleine utgjør ca 0,8 mill. kroner i merforbruk i forhold til periodisert budsjett. 
  


 
Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):  
 


Viser 90,4 %  forbruk. Overforbruket ligger i hovedsak på barnevernstjenestens godtgjøring 
til fosterhjem og kjøregodtgjørelse til både ansatte i barnevernstjenesten og tiltakspersoner 
som fosterhjem og støttekontakt.   
 
 


Andre driftsutgifter (artsgr 12):  
 


Viser 108,3 %  forbruk. Overforbruket er i hovedsak på konsulentbruk i barnevernstjenesten.  
 
 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Viser 82,3 %  forbruk. Overforbruket ligger noe på feil budsjettnøkkel på krisesenter. Men i 
hovedsak er det kjøp av tjenester fra Buf etat i barnevernstjenesten.  
 


 
 
 


 
Tertialrapport 2. tertial 2013 for virksomhet: 


 


FAMILIE OG HELSE 
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Overføringer (artsgr 14) 
 


Viser hele 1325,1 %  forbruk. Overforbruket ligger mest på overføringer til private, som f.eks. 
dekning av barnehageplasser gjennom barnevernstjenesten. Det har ikke vært budsjettert med 
noen utgift, og fins ikke muligheter for å budsjettjustere fra andre arter. 
 


 
Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Det er ikke finansutgifter i virksomheten. 
 


 
Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 50,2 %  av budsjettert inngang for hele året. Det er lavere inntekt enn beregnet på 
brukerbetaling til turnuslegen 
 
 


Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 89,1 %  av budsjettert inngang for hele året. Det er merinntekt på helsestasjon i forhold 
til prosjektmidler som er innvilget. I tillegg er det en merinntekt fra tidligere miljørettet 
helsevern. Refusjon fra staten til barnevernstjenesten er også forhøyet.  
 


 
Overføringer (artsgr 18)  
 


Viser 0 %  av budsjettert inngang for hele året. Det har kommet inn overføringer fra private 
som ikke er budsjettert med, men som skal gå til øremerkede tiltak i helsestasjon og psykisk 
helse regi 
 


 
Finansinntekter (artsgr 19)  
 


Viser 87,7 %  av budsjettert inngang for hele året. Overføring av bundne fond er nær avsluttet 
på psykisk helse for året, og dermed blir prosenten høy.   
 
 
 


3. Endringer i budsjettforutsetningene 
 


Det ligger an til et vesentlig 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.  Fra 1. kvartal ble det iverksatt tiltak som er 
gjennomført ved at det ikke blir satt inn vikarer ved sykefravær, konsulentutgifter har blitt 
redusert og merinntekt økt. Allikevel og på grunn av regnskapsmessige føringer på inntekt, 
vises ikke samlet netto beløp riktig. En framskriving av regnskapstall på barnevernstjenesten 
viser at det vil gi et merforbruk på 2.1 mill kroner i slutten av året. 
 
I tillegg er det kommet en merinntekt ført på helsehuset tidligere i år, som viser seg skulle 
vært direkte overført til helsehuset. I stedet for en merinntekt, blir det der et merforbruk på kr 
160.000  i slutten året.  
 
Innenfor øvrige avdelinger i virksomheten er det stort sett balanse. Samlet merforbruk i 2013 
innen virksomhet familie og helse ligger an til ca 2,3 mill. kroner.  
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4. Viktige hendinger 
 


Virksomheten deltar i rullering av plan for folkehelse, psykisk helse og rehabiliteringsplan 
som vil bli avsluttet i siste tertial. 
 
Det er søkt om midler til flere prosjekter, hvorav det er innvilget kr. 200`til styrking av 
stillinger i helsestasjon/fysioterapi/ergoterapi. Det er satt i gang som et frisklivsprosjekt med 
forebygging og tidlig innsats hos gravide og i tidlig alder, spesielt i forhold til 
livsstilssykdommer og overvekt.  
 
Innen alle avdelingene er det mye aktivitet, mens det særlig i barnevernstjenesten kommer 
mange nye meldinger og saker til som er kostnadskrevende.  
 


 
 
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 
 
Gode tjenester / Brukermedvirkning:  
Virksomheten har fokus på å gi brukerne gode nok tjenester utfra 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 har blitt gjennomført brukerundersøkelse på barnevernstjeneste og psykisk helse i løpet 
av første halvår. På barnevernstjenesten var det så få deltagere, slik at den ikke blir gyldig. 
På psykisk helse var det 43 % oppslutning og score på snitt 3,8 (av 4 som høyeste), og snitt i 
Norge på 3,6. Dette anses som svært bra. Sammenlignet med forrige undersøkelse i 2006, var 
det score på 2,9, som også var snitt i landet da. 
 
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. 
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Veiledning og medarbeidersamtaler benyttes.Det har vært gjennomført medarbeiderunder-
søkelse, med 81 % oppslutning i familie og helse. Score var på 4,7 ( hvor 6 er høyest). Forrige 
undersøkelse ga score 4,8. Dette er ganske bra tall, men enkelt faktorer vil jobbes med for å få 
en enda bedre score.  
 
Sykefraværsprosent ligger på 8,5, hvorav resultatmål er 4,5. Forrige periode var på 3,9, og 
økningen ses ikke sammen med utfordringer i arbeidet. 
 
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. 
2 ansatte har gjennomført 1. del av videreutdanning i familieterapi. 
Alle ansatte i barnevernstjenesten skal gjennom høsten begynne i et interkommunalt 
opplæringsprogram i barnesamtalen, med midler fra Fylkesmannen. 
 
Fokusområde: Økonomi: 
Ut fra framskriving av regnskapstall hittil i år, ligger det an til et overforbruk på barneverns-
tjenesten med kr 2.1 mill. Det er det samme overforbruket det har vært de siste to årene. 
Beregnet resultatet vil kunne bli 1 mill lavere enn 2012, og omtrent det samme som for 2011.  
 
 


 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar 
 


Det er fortsatt høy aktivitet innen alle avdelinger i virksomheten. Det er et kompetent 
personale, som gjennom kursing og videreutdanning sørger for å ivareta kompetansebehovet. 
Det skal føre til mindre konsulentbruk innen barnevernstjenesten. Allikevel er det prosesser i 
barnevernssaker som vil kreve jurist og sakkyndig bistand. 
 
Det er et lavt sykefravær i virksomheten, og det må være fokus å opprettholde dette. Gjennom 
bruker- og medarbeiderundersøkelser har det kommet fram at det blir gitt gode tjenester, og at 
personalet stort sett er fornøyde. Det må bli mye fokus på økonomi, da det ligger til grunn for 
de tjenester som blir gitt. 
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1. Tertialrapport 2. tertial totalt – drift 
 
Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2. Kommentarer 
 
Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 6,0 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 2,4 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 1,9 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 4,1 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 3,2 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 78,1 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2012 var til sammenligning 70,8 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 2,9 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 0,3 mill. kroner mer enn periodisert.  
 
 


Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 55,8 % forbruk. I artsgruppe 10 ligger også utgifter til kvalifiseringsprogram og 
introduksjonsstønad.  Dette er årsaken til at lønn utgjør så stor andel av vårt budsjett. 
 
  


Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):  
 


Viser 32,4 % forbruk. Vi har brukt litt mindre på kontorutgifter og reisepenger enn det vi 
hadde budsjettert med. 
 
 


Andre driftsutgifter (artsgr 12):  
 


Viser 54,1 % forbruk. Det er i hovedsak kommunens andel av NAV-leders lønn som posteres 
her. 
 
 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Viser 112,8 % forbruk. Utgiftene har gått til å betale for Markers deltakere i introduksjons-
programmet, hvor Askim er vertskommune. 
 
 


Overføringer (artsgr 14) 
 


Viser 86,9 % forbruk. Årsaken til avviket skyldes et for høyt forbruk av økonomisk 
sosialhjelp. Vi har ved utgangen av 2.tertial brukt 584.000 kroner mer enn budsjettert.  Det 
betyr et merforbruk på 135 %.  Sammenlignet med forbruket på tilsvarende tidspunkt i fjor, så 


 
Tertialrapport 2. tertial 2013 for virksomhet: 


 


NAV 
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har vi brukt 158.000 kroner mer i år. Dette er en uheldig utvikling som vi begynte å se 
allerede tidlig i året. 
 
 


Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Viser 57,6 % forbruk. Hele forbruket gjelder økonomisk sosialhjelp gitt som lån.  Ved 
utgangen av tertialet hadde vi lånt ut 92.000 kroner.  På tilsvarende tidspunkt i fjor lå utlånet 
på 111.000 kroner.   
 
 


Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 0 % av budsjettert inngang for hele året.  Vi har fått en inntekt her på 14.000 kroner 
fordi vi har byttet kopimaskin, og dermed har fått tilbake penger som var forhåndsinnbetalt på 
gammel maskin. Vanligvis er det ingen bevegelse på denne artsgruppen hos oss, og det er 
derfor ikke budsjettert med noe her heller.  
 
 


Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 97,4 % av budsjettert inngang for hele året. Der NAV forskutterer økonomisk 
sosialhjelp og brukeren på et senere tidspunkt får etterbetalt en NAV-ytelse, har vi rett til å 
kreve refusjon i etterbetalingen.  Det har vært flere slike saker enn forventet, og dette forklarer 
det positive resultatet. 
 
 


Overføringer (artsgr 18)  
 


Viser 47,3 % av budsjettert inngang for hele året. Dette dreier seg om statlige overføringer for 
flyktningene som er bosatt her.  Vi har mottatt 662.000 kroner pr. 31.08.13, og hadde i 
periodisert budsjett forventet en inntekt på 700.000 kroner. Så vi ligger greit an. 
 
 


Finansinntekter (artsgr 19)  
 


Viser 63,2 % av budsjettert inngang for hele året. Ved utgangen av tertialet hadde vi mottatt 
101.000 kroner i avdrag.  På samme tidspunkt i fjor lå inntekten på 22.000 kroner.  Årsaken til 
den store økningen skyldes en enkeltsak, hvor vi for flere år siden måtte gi forskudd til bruker 
som ventet på uførepensjon.  Nå er deler av dette forskuddet betalt tilbake, fordi saken endelig 
har blitt ferdig hos NAV Pensjon.  
 
 
 


3. Endringer i budsjettforutsetningene 
 
Det vises til tertialrapport ved 1.tertial 2013.  Her varsler vi om et forventet overforbruk på ca. 
500.000 kroner ved årets utgang.  Vi ser beklageligvis ingen tegn til at denne utviklingen har 
snudd i løpet av 2.tertial.  Vi opprettholder derfor prognosen fra 1.tertial.  Vi ser dessverre 
ikke noen mulighet for å klare å dekke inn det antatte merforbruket innenfor tildelt ramme. 
 
 


 
4. Viktige hendinger 
 
Ingen kommentar. 
 
 
 







Tertialrapport	2.	tertial	2013	 Side	22	
 


5. Virksomhetens utviklingsmål 
 
Målet er å holde tildelt ramme. Dessverre ser det pr. i dag ikke ut til at vi klarer å nå dette 
målet, jfr. punkt 3. 


 
 


 
6. Balansert målstyring 
 
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
Det er gjennomført brukerundersøkelse ved kontoret på forsommeren.  Resultatene viser at 
brukerne gjennomgående er fornøyd med NAV-kontoret i Marker. Vi scorer bedre på alle 
indikatorene enn gjennomsnittet for Østfold-kommunene, og vi forbedrer også våre egne 
resultater i forhold til undersøkelsen i 2012.  


 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
Det er gjennomført medarbeiderundersøkelse for de kommunalt ansatte ved kontoret.  Da det 
er så få ansatte, får vi ikke et eget resultat, men måles sammen med Familie og helse.  Samlet 
sett er resultatene gode for virksomhetene. 
 
Det er ikke gjennomført medarbeidersamtaler i denne perioden.  Etter plan gjennomføres 
disse samtalene i oktober. 
 
Sykefraværet lå på 5,1 % i perioden.  Årsaken til fraværet er ikke arbeidsrelatert, og det settes 
derfor ikke inn spesielle tiltak.   
 
Fokusområde: Økonomi: 
Netto avvik for perioden viser et overforbruk på 11,3 % mot vedtatt nedre resultatmål -1,0 %, 
noe som betyr at det burde settes inn tiltak for å rette opp dette.  Vi ser dessverre ingen 
mulighet for å greie det innenfor vår egen ramme.  Vi leverer i hovedsak lovpålagte tjenester 
og har få muligheter til å spare inn på noe. 
 
 
 


 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar 
 
Det er ikke bra at utgiftene til økonomisk sosialhjelp øker.  Det betyr at det er mange brukere 
som ikke er i stand til å forsørge seg selv.  Vi er opptatt av å følge opp tett, og benytte de 
virkemidlene vi har for å gjøre brukerne selvforsørget gjennom arbeid. Det er viktig at ingen 
blir gående lenge som passive mottakere av økonomisk sosialhjelp, spesielt er vi opptatt av at 
ungdom skal være i aktivitet. 
 
Vi lykkes i stor grad å tilby aktivitet, men det er en utfordring for oss å klare å få brukerne ut i 
ordinært arbeid. Dette må vi jobbe enda mer målrettet med framover. 
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1. Tertialrapport 2. tertial totalt – drift 
 
Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2. Kommentarer 
 
Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 7,9 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 7,7 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 0,5 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 7,4 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,5 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 4,4 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 58,9 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2012 var til sammenligning 61,7 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 4,7 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 0,3 mill. kroner mindre enn periodisert.  
 
 


Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 59,0 % forbruk.  
 
  


Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):  
 


Viser 64,4 %  forbruk.  
 
 


Andre driftsutgifter (artsgr 12):  
 


Viser 11,4 %  forbruk.  
 
 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Ingen bevegelse i perioden. 
  


 
Overføringer (artsgr 14) 
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 


 
 


Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
Ingen bevegelse i perioden. 
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Salgsinntekter (artsgr 16)  
Viser 71,8 % av budsjettert inngang for hele året. 
 


 
 


Refusjoner (artsgr 17)  
Viser 50,6 % 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 kommentar  
 
 
 
4. Viktige hendinger 
Ingen kommentar. 
 
 
 


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


 
6. Balansert målstyring 
 
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
Vi har brukt mye tid på å tilrettelegge for at alt av hjelpemidler som hver enkelt bruker trenger 
er på plass. Dette føler vi nå at vi er ferdig med og at det er på plass. Har hatt et samarbeid 
med ergoterapeut for at dette skulle bli riktig. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
Det har vært gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte med fast stilling over 40 %. 
Det har vært gjennomført medarbeiderundersøkelse. Konklusjonen er at vi har en jobb å gjøre, 
men ser at det kunne vært høyere svarprosent da den lå på ca 50%. 
 
Vi har hatt fokus på hjelpemidler og opplæring i rett måte å bruke dette på. Alt i samarbeid 
med ergoterapeut.  
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Sykefraværet i Lilleveien og Tunet dagsenter viser 2 tertial er på 7 %. Har i denne perioden 
hatt 3 langtidssykemeldte.Egenmeldinger lå på 0,7%.  
 
Fokusområde: Økonomi: 
Så langt ligger vi inne med et overskudd og er fornøyd med det. Vi har hatt noen 
langtidssykemeldte, men har klart å holde oss innenfor rammene.  
 
 


 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar 
 


Sommerferie for 4 av brukerne gikk i år til Merke i Valdres. 2 personal tok med seg brukerne 
og hadde en kjempe fin uke der. De bodde på hytte og deltok i aktivitetene som var tilrettelagt 
for dem. Da vi har en delt gruppe i forhold til funksjonsnivået ble de andre 3 brukerne igjen 
på Lilleveien. Der flyttet 2 av personalet inn for en uke og laget ferie ut fra huset. 
Tilbakemeldingene på ferien var gode.  
 
6 ansatte har vært på 3 dagers kurs i utviklingshemming og aldring. Dette var et lærerikt kurs 
da dette er blitt mer og mer en del av hverdagen vår. 
 
Vi har hatt 2 helsefaglærlinger i vår. Dette er berikende for faget og vi setter pris på 
muligheten til å ha lærling. Begge gikk opp til fagprøve i sommer og bestod.  
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1. Tertialrapport 2. tertial totalt – drift 
 
Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2. Kommentarer 
 
Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 55,2 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 46,0 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 9,7 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 45,5 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 33,2 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 73,0 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2012 var til sammenligning 68,8 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 29,1 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt hele 4,1 mill. kroner mer enn periodisert.  
 
 


Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 69.5 % forbruk. Sykevikarer, og ekstra timelønn til sykepleiere som tok på seg 
ekstravakter i sommerferieavviklingen. 
 


 
Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):  
 


Viser 87,7 % forbruk. Medisinske forbruksvarer og medikamenter var underbudsjettert. Det 
har vært overbelegg på institusjonen i nesten hele 2013, dette gir naturlig nok merkostnader 
på disse postene. Økt smitteregime, mye sykere og dårligere pasienter kommer tidligere fra 
sykehuset. Hjemmetjenesten bruker mye av sårutstyr til sine brukere, disse kostnadene må 
omsorgsbudsjettet dekke. Tiltross for økt belegg så har vi brukt mindre på mat enn samme 
periode i fjor.  
 
 


Andre driftsutgifter (artsgr 12):  
 


Viser 113,1 % forbruk. Brukerstyrt personlig assistanse var underbudsjettert se pkt. 3. Leasing 
biler, det ble inngått ny leasingavtale som viste seg å bli mye dyrere enn budsjettert. Fakturaer 
tilhørende 2012 kom for sent ift. Regnskapsføringen og måtte derved bli belastet på 2013.  
 
 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Viser 152,9 %  forbruk. Avlastning Brennemoen, ny bruker som fikk tildelt tjeneste etter at 
budsjettet 2013 var godkjent.  SFO Mortenstua, denne posten viser seg å være under-
budsjettert, omsorg fikk søknader som måtte imøtekommes iht. lovverket. 
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Overføringer (artsgr 14) 
 


Viser 84,6 % forbruk.  Samhandlingsreformen pålegger kommunen å delfinansiere sykehus-
opphold, undersøkelser for hele Markers befolkning. Opptil 30.000,- kr pr. behandling kan 
dette beløpe seg til. Kommunen fikk statlige overføringer, noe av overføringene har 
kommunen valgt å finansiere 20 % sykehjemslege, 50 % ergoterapeut med. De resterende 
midlene skulle brukes til de månedlige akontobeløpene som kommunen skulle betale til 
sykehuset. Månedlig a konto beløp har økt fra 309.000 kr i måneden de første 7 månedene i 
2013. Fra august er det månedlige a konto beløpet på 343.000 kr. i måneden. Vi har ingen 
overligger døgn i 2013.  Da samhandlingsreformen trådde i kraft 1.1.2012 var det månedlige 
akontobeløpet på 243.000,- kr. Disse kostnadene er vanskelige å anslå grunnet man kan ikke 
vite utfallet. 
 
 


Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Viser 00.0 %  forbruk.  
 
 


Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 74,0 %  av budsjettert inngang for hele året  
 
 


Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 84,9 %  av budsjettert inngang for hele året.  
 


 
Overføringer (artsgr 18)  
 


Viser 180,7 % 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 
 
BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) 
Hjemlet I Lov om kommunale helse-og omsorgstjenester  
§ 3-8. Kommunen skal ha tilbud om personlig assistanse etter §3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, 
i form av praktisk bistand og opplæring som brukerstyrt personlig assistanse. 
 
BPA er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede 
som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Brukeren har rollen som 
arbeidsleder og påtar seg større ansvar for organiseringen og innhold i forhold til sine behov.  
 
Det er ikke begrenset til bestemte funksjonshemminger, diagnoser eller liknende så lenge 
funksjonshemmingen ikke er til hinder for å utøve nødvendig brukerstyring. Det er ikke satt 
noen nedre grense for bistandsbehovet, men det forutsettes at bistandsbehovet er så 
omfattende eller av en slik art at det mer hensiktsmessig kan ivaretas gjennom BPA enn 
gjennom mer tradisjonelle omsorgstjenester for å kunne gi en aktiv og meningsfylt tilværelse i 
samvær med andre 
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Søkeren vil ha klagerett til Fylkesmannen dersom en søknad om BPA ikke innvilges. 
Kommunens vedtak kan settes til side av Fylkesmannen etter klage hvis kommunens 
skjønnsutøvelse er “åpenbart urimelig” eller lovstridig.  
 
Når ordningen er regulert i lov, kan ikke tildeling av BPA gjøres avhengig av at kommunen 
får utbetalt statlige stimuleringstilskudd. Kommunens utmåling gjelder praktisk bistand og 
den kan ikke redusere timetallet om f.eks. stimuleringstilskuddet ikke utbetales. Gjør den det 
likevel, vil dette normalt måtte anses som åpenbart urimelig av Fylkesmannen ved en 
eventuell klage. BPA er en tjeneste, og det vil derfor heller ikke være adgang til å innvilge 
denne ordningen med et kronebeløp, f.eks. tilsvarende stimuleringstilskuddet. 
 
Marker kommune har innvilget timer 139,5t. i uka, til en bruker. Denne trenger hjelp og tilsyn 
hele døgnet. Dagtilbud innbefattet. Kostnader pr. i dag 387 kr i timen til ULOBA. Det er 
bruker selv som bestemmer hvordan timene fordeles i døgnet. Bruker ansetter sine personlige 
assistenter, setter opp turnus, ringer etter vikar ved fravær. Opplæring skjer gjennom ULOBA. 
 
Evt. oppsigelsestid ULOBA er 3 måneder. Videre ansatte, bli ansatt i Marker kommune.  
Vedtak på praktisk bistand. Skal det betales for. Hjelp til vask av leilighet. Inntekt praktisk 
bistand under 2 g er 170 kr mnd. = 2040 kr 
 
Innvilget vedtak 7152 timer i året. Vi betaler en timepris i 2013 på kr 387 kr. På årsbasis i 
2013  utgjør 2.767.824 mill. kr. kommunen betaler til ULOBA. Vi har ingen administrasjons-
utgifter i kommunen. 
 
Når vi bruker ULOBA koster de all opplæring av alle ansatte og arbeidsleder. Bruker har også 
dekket 5 % til utgifter som ferie, fritidsakt. Osv. I 2013 har vi fått 30.000 kr i støtte fra 
HELSEDIREKTORATET til opplæring. Dette er ren netto for kommunen når vi bruker 
ULOBA.  
 
Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende brukere. Vi får kun dekket reelle lønnsutgifter. 
Innslagspunket er på 975.000 kr. i 2013.  Fratrekk for rammetilskudd andel for kriteriet 
psykisk utviklingshemmede 16 år og over på 555.000 kr. Kompensasjonsgraden videreføres 
på 80 % . 
 
Reelle lønnsutgifter ULOBA i 2012 var på :    
 


Lønnsutgifter ULOBA:       kr 2.069.000 
-Innslagspunkt ressurskrevende brukere   “     975.000 
-Rammetilskudd til kommunen     “    555.000 
=                            kr   539.000 
    Vi får dekket 80% av dette beløpet.             “    431.000 
Tilskudd ressurskrevende brukere blir da kr. 431.000 


 
Hva det eventuelt vil koste dersom kommunen skulle velge å drifte ordningen selv kommer 
rådmannen tilbake til i budsjettsammenheng.Når vi kjøper tjenestene gjennom ULOBA har vi 
lite administrasjonskostnader. Det vi gjør er å følge opp med samarbeidsmøte med bruker og 
pårørende og å skrive vedtak. 
 
Hvis kommunen selv skal drifte kreves det mye mer administrasjon. Vi må lage turnuser, 
ansette og oppfølging av personalet, leie inn ved fravær. Ett av forslagene til innsparing var å 
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redusere på personalkonsulent stillingen med 60 %. Avdelingssykepleierne har ansvar for alt 
for mange ansatte. De har ingen mulighet til å ta på seg flere oppgaver. 
 
 


 
4. Viktige hendinger 
 


Telemarksforskning sluttfører i disse dager sin rapport. Det har vært en fin prosess med 
involvering av alle ansatte. Det er mange som venter på rapporten. 
 
 
 


5. Virksomhetens utviklingsmål 
 


Gjennomgang av hele Pleie og Omsorgstjenesten i Marker Kommune ved hjelp av 
konsulenter fra Telemarksforskning. Rapport fra gjennomgangen forventes lagt frem for 
kommunestyret i september. 


 
 
6. Balansert målstyring 
 
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i perioden. Det var planlagt å gjennomføre en 
undersøkelse i våres, men på grunn av sykdom ble den utsatt. Neste undersøkelse vil bli 
gjennomført våren 2014. 


 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
Medarbeiderundersøkelser for alle ansatte ble gjennomført i mai måned. 
Snitt totalt for Sone 1: 4,5 
Snitt totalt for Sone 2: 4,5 
Snitt totalt for støttetjenester: 4,6 
 
Ledelsen ved MBSS legger frem følgende tiltak i etterkant av medarbeiderundersøkelsen. 
Disse tiltakene vil vi diskutere med verneombudet og de tillitsvalgte i møtet i september. 
 


1. Etiske retningslinjer for Marker kommune. 
2. Hvordan løse utfordringen med de som det aldri passer for på medarbeidersamtale.  


Det er flere som har svart at de ikke har hatt medarbeidersamtale. Leder setter opp tid 
til medarbeidersamtale og inviterer ansatte.  Ansatte kan reservere seg en gang på 
tiden.  Neste gang må de møte.  Medarbeidersamtale er et tilbud til alle ansatte. De 
ansatte som ikke ønsker å gjennomføre en samtale, bør si ifra om dette så leder kan 
loggføre dette.  


3. Telefontid i hjemmetjenesten. Bedre tid til tjenestene  
4. Verneombud og tillitsvalgte med på råd. Faste møter engang i måneden, hvor også 


verneombud møter. 
5. Ufrivillig deltid. Blir tatt opp i rundene nå med innspill på innsparinger i samarbeid 


med administrasjon og tillitsvalgte/verneombud. 
6. Resultat fra Telemarksforskning.  


Det ble også foretatt en undersøkelse av ufrivillig deltid blant alle ansatte i Pleie og Omsorg. I 
den forbindelse er det nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på resultatene av denne. Arbeidet 
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har ikke startet ennå. Men som det ser ut er det mange ansatte som ønsker å øke 
stillingsprosenten sin. Vi kommer tilbake til denne undersøkelsen ved en senere anledning. 
 
Medarbeidersamtaler gjennomføres i løpet av høsten 2013. 
 
Sykefraværet fra 01.05-31.07 er totalt i Pleie og Omsorg på 9,3 %. Institusjon og 
hjemmetjeneste ligger på 8,3 %. Dette er en nedgang på -6.4 % fra 1. kvartal i år. 
 
Korttidsfravær  1-16 dager: 1,8 % 
Langtid 17-40 dager:           0,4 % 
Langtid over 40 dager:         7,2 % 
 
 


Fokusområde: Økonomi: 
 


Arbeidsgruppa sine anbefalinger: 
 


Kostnadsoverslag på innkommende innspill til besparelser: 
 


1. Nedleggelse av dagsenter. Netto kr. 369.000 pr. år 
2. 1 D1 vakt i hjemmetjenesten 3 dager i uka, 2 vakter begynner kl. 08.00 i stedet for 


07.30 5 dager i uka, 4 dagspl. 4 dager i uka. Utgjør 1.59 årsverk. 


1.59  Årsverk, fastlønn   560.000  
  Feriepenger     83.000   


Sos.utgifter   125.000  
Helligdagstillegg      4.000  
Totalt;    772.000 kr i året  
 


3. Redusere med 1 nattevaktstilling .Total kostnad kr 1.392.000 alle dager i året. 
Har ikke lagt inn evt. Forsterkninger eller utrykning av brannvakt.  


4. Reduksjon av personalkonsulent med 60 % stilling. 247.200 årslønn + 61.800 i 
sosiale utgifter. Totalt kr. 309.000 
 


Hva koster det å øke grunnbemanningen? Binde opp sykevikarbudsjett: 
 


2 D1 vakter 7 dager i uka. 2.5 årsverk. Kostnader; fastlønn 774.000, feriepenger 
138.000, arb.g, pensj. 330.000, søn.till. 50.000.  Totalt kr.1.292.000 
 


Eller 1 D1 og 1 A vakt 7 dager i uka. Fastlønn 774.000, kveld 100.000, pensj,arbg. 
375.000, feriep. 153.000, søn.till. 50.000. Totalt kr 1.452.000 


 


Budsjett 2013 har vi ett vikarbudsjett på 4710 253/254 på kr. 1.901.000. 
Sykelønnsrefusjon på kr 2.122.000. 
 
Gruppa ble enig om å foreslå tiltakene under punkt 2 og 4. Årlige innsparinger vil da være kr. 
1.081.000. Vi ønsker å komme tilbake til videre eller andre innsparingstiltak etter at 
Telemarksforskning har lagt frem sin rapport. 
 
Arbeidsgruppa har bestått av Rådmann Espen Jaavall, Kommunalsjef Per Øyvind Sundell, 
Virksomhetsleder Janne Johansen, Avdelingssykepleier Ragnhild Fagerås, Avdelings-
sykepleier Merete Olsson, Personalkonsulent Reidun Raen, Økonomikonsulent Marianne 
Moberg Lislerud, Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Andre Grandahl, Plasstillitsvalgt 
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fagforbundet Kåre Karlstad, Hovedtillitsvalgt NSF Hæge Nygård, Hovedverneombud Freddy 
Hagen og verneombud Kjersti Braaten.  
 
Gruppa har avholdt tre møter. Vi har i mellom møtene sendt hverandre innspill til drøfting. 
Selv om gruppa har vært stor har vi kunnet være ærlige og åpne overfor hverandre. Det har 
vært svært nyttig å ha med seg den nye Rådmannen og den nye Økonomikonsulenten.  De har 
fått en god innsikt i hele organisasjonen. 
 
 


 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar 
 


Pleie og Omsorg i Marker kommune har i hele 2. tertial hatt et enormt trykk på alle tjenester. 
Vi har nesten hver uke hatt overbelegg på plasser. Vi har også brukt dobbelt rom på 
korttidsplassene. Dette har ikke vært særlig godt mottatt av brukerne og deres pårørende. 
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1. Tertialrapport 2. tertial totalt – drift 
 
Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2. Kommentarer 
 


Ordinær drift FDV: 
 
Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 18,5 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 10,8 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 5,4 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 13,1 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 9,2 mill. kroner. Dette tilsvarer 70,8 % av budsjettet for 
hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2012 var til sammenligning 66,8 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 8,9 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 0,3 mill. kroner mer enn periodisert. 
 
VAR – områder:  
Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 9,0 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 2,8 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 10,1 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør en inntekt 
på 1,0 mill. kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %.  
Regnskapet viser en netto inntekt på 1,5 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 138 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2012 var til sammenligning 180 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 1,0 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 2,5 mill. kroner mindre enn periodisert. 
 
 


Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 67,7 % forbruk. Merforbruk skyldes i hovedsak sykelønn og overtid brannvesen. 
  


 
Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):  
 


Viser 71,5 % forbruk. Merforbruket skyldes i hovedsak arten 1195 avgifter – gebyrer – 
lisenser. 
 
 
 


 
Tertialrapport 2. tertial 2013 for virksomhet: 


 


FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
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Andre driftsutgifter (artsgr 12):  
 


Viser 47,8 % forbruk.  Denne vil øke på grunn av igangsatte vedlikeholdsoppgaver. 
 
 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Viser 63,9 % forbruk.  
 
 


Overføringer (artsgr 14) 
 


Viser 114,3 % forbruk.  
 


 
Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 


 
Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 71,1 % av budsjettert inngang for hele året. 
 


 
Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 35,8 % av budsjettert inngang for hele året. Avviket skyldes sent innkomne midler fra 
NAV(prosjekt med tidsubestemt lønnstilskudd). 
 
 


Overføringer (artsgr 18)  
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 


 
Finansinntekter (artsgr 19)  
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 
 


3. Endringer i budsjettforutsetningene 
 


Ingen endringer i budsjettforutsetningene. 
 
 


 
4. Viktige hendinger 
 


Høyblokka ved Marker skole avd. barnetrinnet har fått ny utvendig kledning samt byttet alle 
vinduer. Innvendig i samme bygg er lyset blitt styrt av bevegelse, varme og ventilasjon er 
tidsstyrt via SD-anlegg. 
 
 
 


5. Virksomhetens utviklingsmål 
 
Oppfylle de krav og ønsker som vi blir stilt overfor av våre oppdragsgivere. Dette skal 
balanseres opp mot de bevilgede midler samt alle ønsker fra både interne og eksterne brukere, 
på en måte som gjør at alle føler at de blir sett og hørt.  
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6. Balansert målstyring 
 
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Ingen planlagte undersøkelser. 
Mange positive henvendelser fra våre brukere. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Medarbeidersamtaler gjennomføres i løpet av høsten.  
 
Sykefraværet: Menn    3,3 % 
  Kvinner 10,8 % 
Sykefraværet blant kvinner viser en nedadgående trend. Den er fortsatt for høy. 
Dette skyldes i hovedsak få, med langtidssykmelding. Dette skyldes i hovedsak 
belastningsskader. 
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


Regnskapet viser et lite merforbruk men dette skyldes sent innkomne midler fra 
NAV(prosjekt med tidsubestemt lønnstilskudd). 
 
 


 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar 
 


Arbeidsoppgavene innen FDV er mange og dekker mange fagområder. De ansatte utfører sine 
oppgaver på en god faglig måte til alles tilfredsstillelse. Dette vitner de mange positive 
tilbakemeldinger om. 
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1. Tertialrapport 2. tertial totalt – drift 
 
Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 


2. Kommentarer 
 
Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 6,1 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 4,8 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 3,5 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 2,6 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 2,3 mill. kroner. Dette tilsvarer 90,1 % av budsjettet for 
hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2012 var til sammenligning 100,6 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 1,5 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 0,8 mill. kroner mer enn periodisert.  
 
 


Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 58,9 % forbruk.  
 


 
Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):  
 


Viser 45,9 % forbruk.  
 
 


Andre driftsutgifter (artsgr 12):  
 


Viser 258,1 % forbruk.  
 
 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Viser 78,9 % forbruk.  
 


 
Overføringer (artsgr 14) 
 


Viser 87,9 % forbruk.  
 


 
Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 


Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


 
Tertialrapport 2. tertial 2013 for virksomhet: 


 


Plan og miljø 
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Viser 40,3 % av budsjettert inngang for hele året 
 


 
Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 40,5 % 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.  
 
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, som påvirker både inntekts- og utgiftssiden, men ikke nettorammen. 
 


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


etter hvert også gitt en del utsettelser til husstander som ikke kan oppfylle tidsfristen som 
er satt. Det blir også gitt dispensasjon fra oppfylling av pålegget i noen tilfeller. 


- Svendsbykrysset og Vatland er nå vurdert for trykkavløp, og anbud på pumper er 
gjennomført. Anbud på graving vil skje med det første 


- 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 
sannsynligvis bli utført i Rødenes i løpet av dette året og i Øymark neste år 


- det har ikke vært framdrift i planene for torget, da en avventer tilbakemelding fra politiet 
med hensyn til framtidig arealbehov 


- hurtigladestasjon på Ørjevar ment plassert i gamle sentrum. Av hensyn til mulig 
strømtilførsel, vil den likevel plasseres på Trekanten. Det er gjort avtale med Coop og 
stasjonen vil være på plass i løpet av høsten 


- lekeplassen er ferdig, og vi har fått svært mange positive tilbakemeldinger på tiltaket. 
Sammen med skateanlegg, ballbinge, sandvolleyballbane, idrettshall og kunstgressbane 
utgjør dette nå et svært fint aktivitetsområde i Ørje 


- av store saker som det er jobbet mye med innen plan og byggesak kan nevnes regulering 
av sideveier i forbindelse med ny E18, ny tollstasjon som nå er ferdig, Rema 100-bygget, 
boligprosjektet til Drottvik Eiendom og nytt leilighetsbygg på tomta der Helzengården 
stod. Det jobbes med reguleringsplaner for Sletta Industriområde, Butjern Fjelltak, 
Stormosen, Holaug Pukkverk og Viken Hyttefelt 


- det er i løpet av våren og sommeren sendt inn flere søknader enn vanlig om finansiering 
av tiltak på gårdsbruk. I hovedsak gjelder dette bygging av kyllinghus. Det er også 
innkommet noen søknader som resultat av vårt arbeid med Inn på tunet 







Tertialrapport	2.	tertial	2013	 Side	37	
 


- kommunen har fått tilsagn på spillemidler på kr. 429 000 til kunstgressbanen, kr. 187 000 
til skatepark og kr. 150 000 til elektroniske skyteskiver i rådhuset 


- kommunen er tildelt kr. 95 000 i friluftsmidler i henhold til forvaltningsplan for sikrede 
friluftsområder 


- kommunen er tildelt kr. 54 000 til fuglprosjektet i Fjella 
- elgbeitetaksering i Østfold og Marker er gjennomført 
- nye 3-årige bestandsplaner for elgforvaltningen i Marker er vedtatt 
- i samarbeid med båtforeningen er Høvleritomta opprustet, og bygging av toalett vil skje i 


løpet av høsten 
 


 
 


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 imidlertid 
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 forsøkes overholdt på nye saker, men i enkelte tilfeller har det ikke vært 
mulig. Oppmåling for tre kommuner synes i overkant mye for en person med dagens 
ansvarsfordeling. Det må iverksettes strakstiltak for å komme mer ajour med saker som 
venter. 


 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. 
Felleskontor for alle virksomhetens fagområder er opprettet og fungerer bra. Kontoret er 
etablert med følgende kostnadsfordeling; Rømskog 15%, Marker 50% og Aremark 35%. 


Arbeidspresset på de som jobber interkommunalt er stort, og det er noen utfordringer i å 
skulle forholde seg til tre forskjellige kommuneadministrasjoner og politiske styringssystemer 
med til dels forskjellige rutiner og målsettinger. 


 


 
6. Balansert målstyring 
 
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
Det er ikke gjennomført nye undersøkelser eller dialogmøter i løpet 2. tertial. 


 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
Medarbeiderundersøkelse er gjennomført. Generelt er medarbeiderne svært godt fornøyd med 
arbeidsmiljøet. Undersøkelsen er gjennomgått, men medarbeiderne har ingen konkrete forslag 
til forbedringstiltak. Totalt er tilfredsheten økt siden forrige undersøkelse. Sterkest misnøye er 
knyttet til lønns- og arbeidstidsordninger der tilfredsheten er dårligere enn ved forrige måling. 
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Fokusområde: Økonomi: 
Netto driftsresultat ligger godt over periodebudsjett. Dette skyldes i stor grad at faktura for 
interkommunale avtaler ikke er bokført med riktig periodisering. Vi ligger på dette tidspunktet 
omtrent på samme nivå som forrige år, da vi ved årets slutt avla et regnskap i henhold til 
budsjett. 
 
 


 
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. Noe av dette er gjort, men det er fortsatt 
en del uklarheter. Ny fagleder har i denne forbindelse gjennomført samtaler med alle ansatte. 
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1. Tertialrapport 2. tertial totalt – drift 
 
Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2. Kommentarer 
 
Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 4,3 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 2. tertial vist 66,7 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 2,5 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 66,8 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2012 var til sammenligning 60,3 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 2,4 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 0,1 mill. kroner mer enn periodisert.  
 
 


Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 61,9 % forbruk.  
 
  


Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):  
 


Viser 81,9 % forbruk. Noe merforbruk på Ungdommens Kulturhus ifht bygging av 
klatrevegger og MOT Spot. Dekkes av fond . 
 
 


Andre driftsutgifter (artsgr 12):  
 


Viser 215,2 %  forbruk. Noe merforbruk på Ungdommens Kulturhus ifht bygging av 
klatrevegger og MOT Spot. Dekkes av fond. 
 
 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Viser 18,5 %  forbruk.  
 
Overføringer (artsgr 14) 
 


Viser 80,8 %  forbruk. Kulturmidler til lag og foreninger er utbetalt i sin helhet. 
 
 


Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 
 


 
Tertialrapport 2. tertial 2013 for virksomhet: 


 


KULTUR OG FRITID 
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Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 57,8 %  av budsjettert inngang for hele året. 
 
 


Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 139,9 %  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. Eventuelt merforbruk dekkes innen egen tildelt ramme. 
 
 


 
4. Viktige hendinger 
 


Viktige hendinger i 2014:  
 Ørjes store fiskepris; et samarbeid mellom Marker kommune, Marker 


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


Vestfjella, tur i Femundsmarka med 20 deltagere, teater, band. Arbeidet med MOT 
fortsetter. 


 Frivilligsentralen har seniorsurf, seniordans, leksehjelp for flyktninger og svømmekurs 
for innvandrerkvinner 


 Samvirkelaget Bruktbutikk fungerer bra. Det er 10-12 stk som arbeider der hver uke. 
Vårmarked i mai. 


 Det er utbetalt støtte til 17. mai feiring, Slåbrock konsert, teater på Marker skole i 
forbindelse med Stemmerettsjubileet. 


 Arbeidet i Bolyst og ”Velkomstperm”  
 Grensemessa på Rømskog 7. og 8. juni 
 Økonomisk støtte og bistand for øvrig til “Lørdag i slusene” 
 Ungdommens Kulturhus hadde St. Hans feiring i Tangen. 
 Slusefestival; kommunal støtte 
 Gummibåtfestival i juli 
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 Ungdommens Kulturhus hadde Marker kommunes stand på Momarkenfestivalen i juli. 
 Kanallekene med Ordførerens Fløtærlotto, fiskekonkurranse, rebus på 


museumsområdet, aktiviteter for barn. 
 App’ en skjer-i. oversikt over arrangementer i grensekommunene. Et nyutviklet 


produkt for grensekommunene. 
 Det er åpnet skatepark ved Markerhallen og lekeplass ved Marker rådhus.  


 
 
 


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 rase, samt at vi har 
relevant kompetanse. Dette måles gjennom medarbeiderundersøkelser og medarbeider-
samtaler.  Det ble gjennomført medarbeidersamtaler høsten 2012. Medarbeiderundersøkelser 
ble gjennomført våren 2013. Totalt scoret kultur og fritid svært godt på så godt som alle 
spørsmål, og er langt innenfor de mål som er satt for virksomheten. Sykefravær: Kultur og 
fritid har ikke sykefravær i 2. tertial 2013  
 
Fokusområde: Økonomi: 
Regnskapet viser en netto utgift på 2,5 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 66,8 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2012 var til sammenligning 60,3 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 2,4 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 0,1 mill. kroner mer enn periodisert.  
 


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


2. Kommentarer 
 
Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 1,2 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 0,8 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til kun kr 10.000 kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 1,2 
mill. kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 0,7 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 64,6 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2012 var til sammenligning 68,0 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 0,7 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt tett opp til det som er periodisert.  
 
 


Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 61,6 % forbruk. Vi har en som er sykemeldt i halv stilling, derav lite forbruk. 
 
  


Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):  
 


Viser 92,4 % forbruk. Lisenser og tidskrifter blir betalt i løpet av januar og februar. 
 
 


Andre driftsutgifter (artsgr 12):  
 


Viser 77,4 %  forbruk. 
 
 


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


 
Overføringer (artsgr 14) 
Ingen overføringer. 
 
 


Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
Ingen finansutgifter.  
 


 
 


 
 


 
Tertialrapport 2. tertial 2013 for virksomhet: 


 


Marker bibliotek 
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Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 93,4 %  av budsjettert inngang for hele året 
 
 


Refusjoner (artsgr 17)  
 
 


Vi har litt sykelønnsrefusjoner. En ansatt har gått sykemeldt fra mai. Vi har hatt en vikar i 
seks uker i sommer. Dessuten har vi hatt en person på arbeidsopptrening siden mai.  
 


 
Overføringer (artsgr 18)  
Ingen overføringer.  
 


 


 
Finansinntekter (artsgr 19) 
Ingen finansinntekter.  
 


 
 
 


3. Endringer i budsjettforutsetningene 
Ingen budsjett endringer. 
 
 


 
4. Viktige hendinger 
 


Vi har fått ny skranke som er både funksjonell og flott.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 
5. Virksomhetens utviklingsmål 
 


 Vi har oppgang både i utlån og i besøk. Utlån : 1200 mer i utlån og 405 personer mer 
besøkende.  
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Aktiviteter: 


 Strikkeklubb for voksne damer hver tirsdag. 
 Besøk Åpen helsestasjon. 
 Bokkveld Øymark Bondekvinnelag. 
 Forfatterbesøk med Øystein Wiik. 70 fremmøte som fikk høre en sanger av rang og 


spennende opplesning.  
 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Utstillingen ”Kvinner 100 år” 
 Utstilling av Mia, bilder fra Marker. 
 Bilder av Halden kanalen fra T-Sæther 


Utlån og fornyelser pr. 31/8.
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 Månedlig quiz 
 Leselyst, Epler på treet, tok helt av i sommer. Barna leste 326 bøker, 61 barn og et 


snitt på 5,3 bøker pr. hode  
 Vi har hatt forhåndvalg som har tatt mye tid og gitt oss mye frustrasjon.  


 
 


 
6. Balansert målstyring 
 
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
Vi har ikke hatt noen brukerundersøkelse dette året. Vi har alltid brukeren i fokus og prøver å 
tilfredsstille brukerne så raskt og effektivt som mulig. Det er åpningstidene som mange klager 
på. I sommer har det vært veldig mye folk her, mye hytteboere og andre. 
43 
 


 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
Det er utført en medarbeider undersøkelse. Kultur og bibliotek er slått sammen da bibliotek er 
veldig liten virksomhet. Vi skåret veldig bra. Medarbeidersamtaler vil bli utført i høst.  
 
 


Fokusområde: Økonomi: 
Virksomheten er i rute økonomisk. Virksomhetsleder påpeker likevel at en ofte har noe for 
lite til lisenser.  
 
 


 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar 
Biblioteksjefen har vært på befaring i danske bibliotek for å studere hvordan selvbetjent 
bibliotek virker. Vi har fått 0,2 mill. kroner over to år til dette formål. Vi ønsker oss et nytt 
sted å være. Håper på å kjøpe en selvbetjent skranke, slik at folk kan øve seg på å klare seg 
selv.  Med selvbetjent bibliotek vil kommunen fremstå som et fleksibelt og brukervennlig 
bibliotek. 
 
Smaalenene Bedriftshelsetjeneste og miljørettet helsevern har laget rapport om lokalene og 
konklusjonen er: Det viktigste av alt er å få fjernet teppet  (som har ligget her siden 1978).    
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Plan for Folkehelsearbeidet i Marker 
2013 - 2017 


 


Innledning 
Folkehelsearbeid foregår i mange situasjoner og sammenhenger i alle avdelinger innen 
kommunen. Det utføres både gjennom daglig arbeid i kommunen og av frivillige lag og 
foreninger. Dette arbeidet kan både systematiseres og koordineres.  
Ved et formalisert samarbeid innad i kommunen, mellom kommunen og frivillige lag og 
foreninger og mellom kommuner kan man dra enda større nytte av felles erfaringer og 
kompetanse. 
Det vil også gi muligheter for å utnytte tilskudds- og finansieringsmuligheter som folkehelse 
programmet gir både direkte og indirekte. 


 


 


1. Formål med folkehelsearbeid 
Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder 
utjevner helseforskjeller. Folkehelseloven er sammen med helse- og omsorgstjenestelovens 
forebyggingsbestemmelser de rettslige virkemidlene for å nå samhandlingsreformens mål om 
å fremme folkehelse, forebygge sykdom og utjevne sosiale helseforskjeller. Det er fortsatt et 
stort samfunnsansvar å bidra til god helse i helse befolkningen. 
Folkehelseloven løfter frem 5 grunnleggende prinsipper for folkehelsearbeidet: 


1. Prinsippet om å utjevne sosiale helseforskjeller 
2. Helse i alt vi gjør 
3. Bærekraftig utvikling 
4. Føre – var 
5. Medvirkning. 
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Figuren illustrerer det systematiske folkehelsearbeidet. Gjennom å få en oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal man identifisere sine folkehelseutfordringer. Disse 
skal inngå som grunnlag for planlegging etter plan- og bygningsloven og som grunnlag for 
tiltak. 
 
Folkehelsearbeidet i Marker kommune skal bidra til at befolkningen får muligheter til å 
opprettholde og bedre egen helse. 
Folkehelsemålet i fylkesplanen er å redusere den totale risikobelastningen vi utsettes for og 
vise at forebyggende og helsefremmende arbeid gir positive resultater for den enkelte og 
samfunnet. 
I dette arbeidet ligger nødvendigheten av å styrke verdier som gir det enkelte individ og 
grupper muligheter for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over eget liv og 
situasjon. 
 


1.1. Folkehelse 
Marker kommune har i kommunestyresak 30.04.2013 – K.sak. 26/13 vedtatt ny 
partnerskapsavtale med Østfold Fylkeskommune. 
 
I henhold til Plan- og bygningsloven skal nasjonale og regionale rammer og retningslinjer 
legges til grunn ved kommunal planlegging. 
 
Folkehelseloven gir de viktigste formelle rammene for folkehelsearbeidet, hvor den pålegger 
kommunen som helhet ansvaret for folkehelsearbeidet.  
 


1.2. Lover, forskrifter og andre aktuelle plandokumenter 
 Helse- og omsorgsloven 2011 
 Folkehelseloven 2011 
 Plan- og bygningsloven 2008  
 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og 


departementets merknader til bestemmelsene 
 Folkehelseforskriften 2012 
 Folkehelsemeldingen 2013 God helse- felles ansvar 
 Samhandlingsreformen, st.meld. 47 (2008/2009) 
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 Regional plan for folkehelse 
 Kommuneplan 2005-17 
 Kommunedelplan Kulturbygg og fysisk aktivitet 2010-22 
 Handlingsplan for psykisk helse Marker kommune 
 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Marker kommune  
 Plan for helsestasjon og skolehelsetjeneste i Marker kommune 
 Oppvekstplan for barn og unge Marker kommune 
 Barnehageplan for Marker kommune 2011 – 2014 


 


1.2.1. Folkehelseloven 
 Kommunen skal bruke hele sin organisasjon i folkehelsearbeidet 
 Legge til rette for samarbeid med frivillig sektor 
 Ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og over faktorer som 


påvirker denne, basert på  
o Opplysninger fra stat og fylkeskommune 
o Kunnskap fra kommunale helse-og omsorgstjenester 
o Kunnskap fra lokalsamfunn 


 Oversikten skal inngå som grunnlag for arbeid med kommunens planstrategi 
 Fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet (med utgangspunkt i 


oversikten) i kommuneplaner etter plan- og bygningsloven 
 Iverksette nødvendige tiltak 
 Gi informasjon om hva den enkelte og befolkningen kan gjøre for å fremme helse og 


forebygge sykdom 
 Bestemmelser om miljørettet helsevern er flyttet uendret over til folkehelseloven 
 Kommunen skal ha nødvendig samfunnsmedisinsk kompetanse for å ivareta oppgaver 


etter loven her, herunder epidemiologiske analyser. 
 


1.2.2. Folkehelseforskriften  
 Krav til oversiktens innhold og at det gjøres vurderinger og analyser. Temaene er: 


o Befolkningssammensetning 
o Oppvekst- og levekårsforhold 
o Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 
o Skader og ulykker 
o Helserelatert adferd 
o Helsetilstand 


 Oversikten skal være løpende 
 Krav til dokumentasjon 


o Den løpende oversikten skal dokumentere hensiktsmessig og som en del av 
ordinære virksomhet 


o Hvert fjerde år skal det utarbeides en samlet oversikt som grunnlag for det 
langsiktige folkehelsearbeidet og kommunens planstrategiarbeid 


 Kommunen skal tilrettelegge for medvirkning. 
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2. Planprosessen 
Folkehelseplan blir revidert og videreført av lokal folkehelsegruppe: 
 
Medvirkende; 
Liv Buer    Ledende helsesøster 
Camilla Bjørby   Kommunefysioterapeut 
Bjørg Olsson    Virksomhetsleder familie og helse 
Else Marit Svendsen   Virksomhetsleder kultur og fritid 
Tove Skubberud Wang  Virksomhetsleder Grimsby barnehage 
Janne Johansen    Virksomhetsleder pleie og omsorg 
Ann Kristin Halvorsrud  Miljøvernkonsulent 
Barbro Kvaal    Kommuneoverlege 
 
Revideringsarbeid: 
Påbegynt:  april 2013 – 
Avsluttet:  august 2013 
 
Planen skal revideres hvert 4. år. 
Revidert plan legges fram for politisk behandling. 
 
 


3. Definisjoner 
Folkehelse er et felles begrep for befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i 
befolkningen 
 
Folkehelsearbeidet er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte 
fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller 
lidelse, eller beskytter mot helsetrusler samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som 
direkte eller indirekte påvirker helsen. 
 
Helsefremmende arbeid er definert som den prosess som gjør folk i stand til å styrke og 
bevare sin helse. Sentralt i det helsefremmende arbeidet er den enkeltes og/eller 
lokalsamfunnets mulighet for å ha aktiv innflytelse over egen situasjon. Helsefremmende 
arbeid omfatter i tillegg en styrkning av faktorer som fremmer helse fremfor å ha 
oppmerksomheten rettet mot sykdomsfremkallende faktorer. 
 
Forebyggende arbeid innebærer å opprettholde befolkningens helse ved å forhindre at 
sykdom oppstår; sykdomsforebyggende arbeid. I det praktiske arbeidet vil innsats innenfor 
tilnærmingene utfylle og overlappe hverandre. De fleste helsefremmende tiltak vil også ha en 
forebyggende effekt, og det meste av det som gjøres av sykdomsforebygging har også 
potensial for å styrke og fremme helse. 
Forebyggende arbeid deles inn: 


 Primærforebyggende – forhindre utvikling av sykdom (f.eks vaksinasjon) 
 Sekundærforebyggende arbeid – det som gjøres for å avdekke sykdom og redusere 


følgende av sykdom som har oppstått. 
 Tertiærforebyggende arbeid – det som gjøres for å hindre at konsekvensene av kronisk 


sykdom og funksjonshemminger medfører ytterligere plager for den enkelte 
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4. Mål 


4.1. Hovedmål 
Fremme en helhetstenkning der forebyggende og helsefremmende strategier og aktiviteter er 
med i planleggingen 
Mobilisere nærmiljøet til innsats 
Bygge opp kunnskap om folkehelsearbeid 
Utarbeide metoder for å måle og dokumentere effekten av innsatsen 
 


4.2. Delmål 
Arbeide for tilrettelegging av fysisk aktivitet i hele kommunen  
Arbeide for å utjevne sosiale forskjeller 
Arbeide for at folkehelseperspektivet blir ivaretatt ved all kommunal planlegging 
 


5. Status for helsetilstanden i Marker kommune 


5.1. Datagrunnlaget 
Folkehelseprofilen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og skal hjelpe lokale myndigheter til 
å skaffe seg en oversikt over folkehelsetilstanden i kommunen. Profilen gir en oversikt over 
de store linjene gjennom grafer og tall. I små kommuner som Marker vil feilmarginer og 
unøyaktigheter lett bli fremtredene i tabellen. 
 
Det finnes også en statistikkbank – www.kommunehelsa.no  som henter data fratilgjengelige 
offentlige sentrale helseregistere, SSB, NAV og Utdanningsdirektoratet. Også på fylkesplan 
vil det kunne være tilgjengelig informasjonsverktøy. 
 
 


 
 
 







 
 
 


8


Modellen illustrerer på mange måter prinsippet om ”helse i alt vi gjør” og at det er komplisert 
samspill av faktorer om hva som påvirker god helse. 
 


5.2. Fokusområder 
 Livsstil – individuelle påvirkningsfaktorer 
 Sosial – og økonomiske påvirkningsfaktorer – mht sosiale helseforskjeller 
 Fysiske miljøbetingede påvirkningsfaktorer 
 Økonomiske helsetjenesteutfordringer 
 Boligforhold 


 
 
 
 


 
 
 
 


6. Folkehelsearbeidet i Marker 
Det er viktig at folkehelsearbeidet blir en naturlig del av det arbeidet som allerede utføres i 
dag. For at ikke arbeidet skal bli for omfattende er det viktig å prioritere enkelte grupper. 
Noen tiltak vil likevel bli rettet mot hele befolkningen generelt. 
Sentralt er også deltagelse og medvirkning, lokalsamfunnsutvikling, frivillig arbeid og 
bærekraftig utvikling. 
Det helsefremmende og forebyggende arbeidet er tverrsektorielt, hvor forhold som økonomi, 
miljø, sosiale vilkår, demografi og helseforhold inngår. 
I kommuneplanen for Marker 2005-2017 er det et mål å få til en befolkningstilvekst på 1000 
personer. Det legges vekt på at folkehelse må tas hensyn til i samfunnsplanleggingen. Det 
anses viktig for den enkelte innbyggers velferd, men også fordi tiltak som reduserer og 
forebygger dårlig helse og trivsel vil være bedre økonomi enn å måtte sette inn tiltak etter at 
behov oppstår. 
Innen område kultur og fritid er et mål å bidra til å fremme livskvalitet slik at Marker blir en 
god og attraktiv bo- og oppvekstkommune. 
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Forebyggende arbeid blant barn og unge skjer i stor grad via barnehager, skole, SFO, UKH 
og andre fritidsarenaer med bl.a.: 


o Fokus på egen helse – (tilpasset aldersnivå) 
o Kosthold 
o Fysisk aktivitet 
o Motorisk vurdering av barn ved forskjellige alder; fysioterapeut i samarbeid 


med helsesøster, barnehager og skole 
o Gjennom en god skole trygge gode vilkår for utdanning og arbeid 
o Trygg skolevei 


o Oppmuntre og tilrettelegge for en aktiv skolevei 
o Gode forebyggende helsetilbud 


o God vaksinasjonsdekning iht nasjonale retningslinjer 
o Fullverdig skolehelsetjeneste 


o Rus- og røykfrie miljøer 
 
 
Forebyggende arbeid for Marker kommunes befolkning generelt: 


o Gode muligheter for fysisk aktivitet 
o Røykfrie soner i forbindelse med arbeid og fritid 
o Kommunen må kunne gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og 


befolkningen kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom 
o Styrke befolkningens muligheter for opplevelse av menneskeverd og respekt 
o Forebygge hjemmeulykker 
o Trygg arbeidsvei 
o Påvirke utvikling av sunne arbeidsplasser   
o Kommunen må legge til rette for flere arbeidsplasser 
o Legge til rette for at lag og foreninger kan opprettholde aktivitet 


 
 
Forebyggende tiltak spesielt for eldre eller andre med nedsatt funksjonsnivå   


o Styrke hverdagsrehabilitering (jmf. rehab.plan) 
o Opprettholde treningsgrupper for å bevare funksjonsnivå 
o Sikre rutiner for riktig og god ernæring innen virksomhet pleie og omsorg 
o Opprettholde sosiale møteplasser 
o Bevisstgjøre lag og foreninger i å ivareta medlemmer med redusert funksjonsnivå 


 


7. Tilrettelegging for økt fysisk aktivitet 


7.1. Barn og unge 
Helsedirektoratet anbefaler: 
De norske (og nordiske) retningslinjene for barn og unge er i tråd med WHOs anbefalinger 
når det gjelder fysisk aktivitet: 


- Minst 60 min fysisk aktivitet hver dag. 
o Både moderat og hard fysisk aktivitet bør være med. 
o Aktiviteten kan sannsynligvis deles opp i flere kortere økter i løpet av dagen. 
o Aktivitetene bør være så allsidige som mulig for å gi kondisjon, muskelstyrke, 


bevegelighet, hurtighet, kortere reaksjonstid og koordinasjon. 
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I Marker kommune er alle utearealer i skole og barnehager tilpasset kravet om økt fysisk 
aktivitet. 
 
Vi har: 


 Aktivitetsløype 
 Idrettslagene med forskjellige aktiviteter 
 Frivillig innsats for tilrettelegging av andre typer aktiviteter 
 Skatebane 
 Lekeplass Ørje sentrum 2013  
 Sandvolleyballbane 
 Lekeområder tilknyttet boligfelt 


 
Forslag for å øke fysiske aktivitet er:  


 Tilrettelagt, trygg skolevei – bruk av skolepatruljer 
 Tilrettelagte lekeplasser 
 Bruk av aktivitetselever i friminutt/ storefri 
 ”Petter Puls”/Hopp for hjertet 
 Samarbeid med idrettslag/foreninger til aktivitetsdager. 
 Fysisk aktivitet som omfatter hele familien 
 “ Utvikling av klatrevegg og andre fysiske aktiviteter ved UKH. 


Klatreveggen vil være en aktivitet som alle som deltar på UKH vil ha nytte av. I 
tillegg vil det som et samarbeidsprosjekt mellom helse og kultur, være et  tiltak 
spesielt tilrettelagt for overvektige barn og unge. Klatrevegg, innebandy og andre 
fysiske aktiviteter vil bli et tilbud for denne gruppen. Utover dette vil UKH satse på en 
generell sunnere livsstil som f.eks. vanndispensere framfor brus, sunn mat og turer i 
skog og fjell. “ 
 
 


. 


7.2. Hele befolkningen 
Anbefalingene for fysisk aktivitet hele befolkningen kan oppsummeres på denne måten:  
«Alle mennesker bør, helst hver dag, være fysisk aktive i til sammen minst 30 minutter. 
Intensiteten bør være minst middels, for eksempel en rask spasertur. Ytterligere helseeffekt 
kan oppnås ved å øke den daglige mengden eller intensiteten utover dette.» 
 
Vi har: 


 Turstier, lysløyper  
 Turgruppe 
 ”Over kjølen” 
 Sykkelgrupper 
 Aerobicgrupper 
 ”Old boys” fotballtrening. 
 Trimgrupper i Markerhallen 
 Trimgrupper ved MBSS 
 Aktiv på dagtid 
 Family sport 
 Diverse kart over turløyper 
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 Store arealer med skog og vann som kan stimulere til fysisk aktivitet 
  
Forslag for å øke fysiske aktivitet for hele befolkningen er:  


 Rehabiliteringsplan for folkebadet 
 Stimulere til utarbeiding av forskjellig typer turkart. 
 Ferdigstille planlagte gang- og sykkelstier 
 Stimulere til lokal turdag med løyper på forskjellige antall km. 
 Informasjonshefter om daglig trening og styrketrening i hverdagslige gjøremål. 


 
 


8. Tilrettelegging av egenomsorg og forebygging av 
sykdom og skader 


For all fysisk aktivitet – se kap 7 
 


 Kostholdsveiledning  
 Fokus på mat og livsstil under svangerskapet og tidlige barneår 
 Røykfri/rusfri – røykfrie offentlige soner, særlig rundt skoler/barnehager/idrettsanlegg. 


Se også rusplan 
 Psykisk helse se egen plan 
 Rehabilitering etter sykdom – se rehabiliteringsplan 
 Svømmeopplæring –forhindre drukningsulykker 
 Følgende sykdommer kan til en viss grad forebygges 


o Kols 
o Diabetes 
o Høyt blodtrykk 
o Hjerte/karsykdom 
o Overvekt 


 Trygg Trafikk – trafikksikkerhet 
 Bilfrie soner rundt skoler/barnehager/idrettsanlegg 
 Trygge skoleveier 
 Sykkelveier 
 Sikre universell utforming 


 


9. Virkemidler i Marker kommunes folkehelsearbeid 
 SLT –gruppe for barn og unge (SLT- samordning av lokale 


kriminalitetsforebyggendetiltak) 
 Helsestasjon og skolehelsetjenesten – inkl. forebyggende fysioterapi 
 Fokus på ernæring i barnehage-, skole og arbeidshverdag 
 Fokus på ernæring hos eldre 
 MUST – Marker Ungdom under samme tak 
 Aktiviteter gjennom lag og foreninger 
 Mulighet for fysisk aktivitet gjennom idrettslagene 
 Frivillighetssentralen 
  Tiltak 


o Ferdigstille Tursti m/asfalt 
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o Tursti via lekeplass m/benker 
o Merkede løyper/stier 
o Universell utforming 
o Svømmehallen 
o Trygge skoleveier 
o Utvide dagtilbud for lettere demente 
o Inneklima i skoler og barnehager 


 
 


Avslutning 
Alt arbeid i kommunen må preges av folkehelsetenkning. Det skal kunne bidra til å gi 
kommunens befolkning bedre helse, livsvilkår og muligheter for et godt liv. 
Kommunen skal gjennom sitt arbeid legge til rette og så er det opp til den enkelte å gripe 
mulighetene. 






Tertialrapport 2.tertial 2013 ALLLE VIRKSOMHETER, sortert etter ANSVAR
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ALLE



1010 Kommunestyre/formannskap



1015 Oppvekst- og omsorgsutvalg



1016 Plan- og miljøutvalg



1020 Støtte til politiske partier



1030 Stortings og kommunevalg



1040 Eldreråd



1045 Ungdomsråd



1050 Kontrollutvalg



1060 Overformynderiet



1080 Arbeidsmiljøutvalget



1100 Kontroll og tilsyn (revisjon)



1200 Rådmannskontoret



1300 Kommunekassen



1400 Felles inntekter/utgifter



1405 Servicetorget



1410 Innkjøp



1415 Kommuneoverlege



1420 IKT - Lokalt



1421 IKT - Grenseregionen



1430 Sysselsetting



1440 Lærlingeordning



1450 Frikjøp tillitsvalgte



1460 Overføring fra premiefond m.m.



1470 Tilskuddsordninger fra Husbank…



1480 Pedagogisk rådgivning



1700 Kirker



1710 Andre religiøse formål



1760 Salg av fast eiendom



1800 Barnehageadministrasjon



1900 Alkoholavgifter og kontroll



2000 Administrasjon skole



2010 Felles inntekter/utgifter



2020 Spesialundervisning



2040 Vokseopplæring i skoleverket



2060 Grunnskole



2070 Skolefritidsordning



2300 Grimsby barnehage



3000 Adm. helse og sosial



3100 Helsestasjonstjenester



3110 Jordmortjeneste



3200 Kommuneleger



3210 Miljørettet helsevern



3220 Legevakt



3300 Tiltak psykiatri



3400 Kommunefysioterapeut



3410 Fysioterapitjenester



3510 Krisesenter



3600 Tiltak barne- og ungdomsvern



3810 Sosialkontortjenesten



3820 Økonomisk sosialhjelp



3830 Flyktningetiltak



4300 Bo- og arbeidssenter



4700 Administrasjon pleie og omsorg



4710 Institusjon og hjemmetjenesten
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4730 Hjemmehjelp



4740 Dagavdeling



4750 Kjøkken



4760 Kantine



4770 Støttekontakt



4771 Omsorgslønn



4772 Avlastning



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.v.



5115 Ørjetun



5120 Rådhuset



5121 Grimsby barnehage



5122 Marker skole



5123 Sentrumsgården



5124 Marker bo og service



5125 Kommunale boliger



5126 Markerhallen



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



6300 Kulturadministrasjon



6301 Kulturvern og museer



6302 Musikk, teater og kunst



6303 Idrett og friluftsliv



6304 Annet barne- og ungdomsarbeide



6305 Folkebad



6306 Lokalhistorie



6320 Kino



6321 Fritidsklubb



6322 Sommerklubb



6323 Kulturskole



6324 Ungdommens kulturhus



6326 Frivilligsentral



6327 Bruktbutikken



6400 Bibliotek



7600 Næringsutvikling



7610 Reiseliv



7630 Haldenkanalen



7640 Innovasjon Grenseland



7650 Opplev Grenseland



7660 Internasjonalt samarbeid



7670 Barnas Grenseland



7675 Bolyst



7680 Utviklingsavtalen



8450 Øvrige statstilskudd
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48 952 48779 887 00061,2830 934 51350 560 4821 607 99547 027 50863,3327 230 492

-

63 625

14 740 57623 190 00063,568 449 42414 676 95113 062 58160,608 494 419

-

588 445

-

628 826

698 445110 000634,9569 61900,000

-

1 013 704

-

1 068 769

1 163 704150 000775,8094 93500,000

-

36 496

-

38 699

42 4966 000708,263 797147 33798,222 663

-

134 687

114 141600 00019,02485 859379 740265 599734 687122,45

-

626 700

-

1 867 498

-

659 283

4 006 7003 380 000118,542 139 2023 932 283120,14

-

334 394

1 926 1402 277 00084,59350 8601 591 7461 415 58558,021 024 415

-

402 714

-

520 186

722 714320 000225,85202 52800,000

137 828448 00030,77310 172263 849126 021308 84754,95253 153

-

249 552

-

437 140

760 552511 000148,84323 41200,000

-

365 376

-

525 351

804 376439 000183,23279 025326 01386,0252 987

-

807 045

2 636 5482 888 00091,29251 4521 829 5042 556 45067,291 242 550

-

45 659

-

47 128

-

44 327

49 6594 0001 241,482 53248 3271 208,17

-15 900

00,0015 900015 90000,000

479 4521 487 00032,241 007 548537 50058 048440 65731,66951 343

535 0251 000 00053,50464 975632 90097 875637 86563,79362 135

156 681289 00054,21132 319182 90826 227148 66649,89149 334

-

918 982

-

918 982

-

567 685

918 98200,000677 685616,08

6 138 34911 646 00052,715 507 6517 368 7021 230 3535 519 29553,724 755 705

-

29 948

1 749 5372 717 00064,39967 4631 719 5891 649 36166,43833 639

118 274230 00051,42111 726145 56727 293113 33750,37111 663

-

133 105

1 159 0361 621 00071,50461 9641 025 9311 045 24565,78543 755

-

259 734

10 517 35216 257 00064,695 739 64810 257 6179 571 48664,525 264 514

-

2 312 635

17 004 73021 402 50079,454 397 77014 692 09616 392 84775,125 429 153

204 541400 00051,14195 459258 46653 926274 76672,31105 234

486 703743 00065,51256 297495 3338 630484 92567,44234 075

-

269 351

-

383 685

612 351343 000178,53228 667587 32893,6739 672

-

147 852

-

263 852

495 852348 000142,49232 000319 24375,65102 757

-

54 374

1 055 3741 501 50070,29446 1261 001 0001 220 14781,67273 853

-

120 798

-

168 317

-

75 092

256 798136 000188,8288 480175 092175,09

-

717 626

2 411 8592 579 00093,52167 1411 694 2332 169 18291,60198 818

-

8 772

564 105833 00067,72268 895555 333553 92968,98249 071

-

442 464

-

709 224

-

158 905

1 239 464797 000155,52530 240820 905124,00

671 3211 168 00057,48496 679775 933104 612341 13329,38819 867

611 720961 00063,65349 280638 42526 706666 34963,83377 651

-

47 061

-

220 117

553 061506 000109,30332 944476 30866,43240 692

1 534 0302 381 00064,43846 9701 587 33353 3041 490 58453,831 278 416

1 919 5033 486 00055,061 566 4972 324 000404 4971 869 63851,651 750 362

-

86 060

-

86 060

86 06000,00000,000

-

6 963

26 96330 00089,883 03720 00000,000

893 0521 178 00075,81284 9481 129 413236 362982 79768,63449 203

513 156723 00070,98209 844531 66718 511511 19173,76181 809

-

600 190

-

638 330

2 868 8173 289 00087,22420 1832 268 6273 449 330122,71

-

1 408 555

7 208 0228 418 00085,631 209 9785 799 4673 113 54250,833 011 458

-

264 439

1 205 9061 356 00088,93150 094941 4671 145 56269,47503 438

-

17 314

-

40 981

88 31471 000124,3947 33349 89180,4712 109

-

115 974

-

218 640

423 974308 000137,65205 333147 04654,46122 954

-

12 056

-

66 723

176 056164 000107,35109 333110 38663,4463 614

-

112 053

710 719898 00079,14187 281598 667226 73336,99386 267

-

84 719

-

267 052

631 719547 000115,49364 667339 03656,22263 964

133 6962 086 0006,411 952 3041 390 6671 256 970762 79933,961 483 201

-

310

-

310

-

2 971

31000,0002 9710,00

-

849 327

-

1 695 327

3 837 3272 988 000128,422 142 000329 11764,79178 883

-

1 664 308

19 715 22422 011 00089,572 295 77618 050 91617 606 76287,652 480 238

-

23 984

359 984504 00071,43144 016336 000354 95854,27299 042

-

2 088

-

8 755

22 08820 000110,4413 3332 574 41976,17805 581

-

16 388

531 305878 00060,51346 695514 917314 33012,712 159 670

-

380 581

10 535 14011 503 00091,59967 86010 154 5597 098 78691,99618 214



ALLE



Utgifter



10 Lønn



1010 Fastlønn



1011 Fastlønn lærere



1012 Lør- og søndagstillegg



1013 Kvelds- og nattillegg



1020 Lønn til vikarer



1021 Lønn til lærervikarer



1022 Lønn til vikarer sykdom



1023 Lønn til vikarer ferie



1024 Vikar - foreldrepermisjon



1030 Lønn til ekstrahjelp



1031 Engasjementer



1040 Overtidslønn



1050 Annen lønn og trekkpl. godtgjør…



1054 Fordel fri telefon



1070 Lønn vedlikehold/lønn nybygg o…



1080 Godtgjørelse folkevalgte



1089 Trekkpl/oppgavepl, ikke arb.giv…



1090 Pensjonsinnskudd og trekkplikti…



1091 Arbeidsgivers andel pensjon KL…



1092 Arbeidsgivers andel pensjon KL…



1093 Arbeidsgivers andel pensjon STP



1096 Ordning 23 pensjon ordfører



1098 Arb.g.avg. av avsatte feriepenger



1099 Arbeidsgiveravgift



11 Driftsutgifter



1100 Kontormatriell



1105 Undervisningsmateriell



1110 Medisinsk forbruksmateriell



1114 Medikamenter



1115 Matvarer



1116 Kommunal bevertning



1120 Samlepost annet forbruksmateri…



1130 Post, banktjenester, telefon, int…



1140 Annonse, reklame, informasjon



1150 Opplæring, kurs



1160 Utgifter og godtgjørelser for reis…



1165 Andre oppgavepl godtgjørelser



1170 Transportutg og drift av egne o…



1180 Strøm



1182 Fyringsolje og fyringsparafin



1184 Bioenergi



1185 Forsikringer og utg til vakthold …



1190 Leie av lokaler og grunn



1195 Avgifter gebyrer lisenser o.l



12 Andre driftsutgifter



1200 Kjøp og finansiell leasing av drif…



1209 Medisinsk utstyr



1210 Kjøp, leie og leasing av transpo…



1220 Leie av driftsmidler



1230 Vedlikehold, byggetjenester og …



1240 Serviceavtaler, reaparasjoner o…



1250 Materialer til vedlikehold, påkos…



1260 Renholds- og vaskeritjenester



1270 Andre tjenester (som inngår i e…



13 Kjøp tjen erstatter komm egen prod



1300 Kjøp fra staten



1330 Kjøp fra fylkeskommuner



1350 Kjøp fra kommuner



1370 Kjøp fra andre (private)
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1371 Oppg.pl. kjøp fra andre (tilskudd)



-

61 322

537 263752 00071,44214 737475 94100,000

-

720 801

5 077 6346 048 00083,96970 3664 356 8334 618 35490,54482 646

-

345 810

-

452 477

-

1 884 916

2 651 8102 306 000115,002 199 3332 645 916347,69

-

536 188

9 599 02113 498 50071,113 899 4799 062 83312 230 10176,853 683 899

-

650 667

2 849 0003 380 00084,29531 0002 198 333146 64048,88153 360

-

70 381

-

70 381

70 38100,00000,000

-

11 535

13 011187 0006,96173 98976 83363 822303 535103,95

-

949 804

6 472 4708 034 00080,561 561 5305 522 66711 773 03980,632 827 961

-

194 159

-

194 159

-

6 887

194 15900,0006 8870,00

01 897 5000,001 897 5001 265 0001 265 00000,00721 000

-

185 533

292 2003 260 0008,962 967 800106 667125 4953,703 266 505

92 200160 00057,6267 800106 66714 467125 49569,7254 505

-

200 000

200 0003 100 0006,452 900 000000,003 212 000

-33 339 566-49 883 000

-

16 543 434

-

30 027 710

-

30 092 285

-

17 880 715

66,843 311 85662,73

-16 694 518-23 778 000

-

7 083 482

-

13 882 333

-

15 327 408

-

7 840 592

70,212 812 18566,16

-5 440 388-7 729 000

-

2 288 612

-

5 152 667

-

4 650 193

-

2 417 807

70,39287 72265,79

-638 686-1 183 000

-

544 314

-

748 667

-

109 980

-

629 547

-

505 453

53,9955,47

-11 350-20 000

-

8 650

-

10 000

-

8 745

-

11 255

56,751 35043,72

-2 475 312-3 696 000

-

1 220 688

-

2 430 667

-

2 279 069

-

1 316 931

66,9744 64663,38

-7 205 459-10 571 000

-

3 365 541

-

5 154 333

-

7 330 619

-

3 439 381

68,162 051 12668,07

-108 000

00,00108 0000108 00000,000

-748 295-579 000

-

386 000

-

429 235

-

149 765

129,24169 295362 29574,13

-67 027

00,0067 027067 02700,000

-15 899 855-24 433 000

-

8 533 145

-

15 982 710

-

82 855

-

14 625 925

-

9 136 075

65,0861,55

-4 205 107-5 351 000

-

1 145 893

-

3 243 264

-

3 932 091

-

1 616 909

78,59961 84370,86

-4 655 620-4 971 000

-

315 380

-

3 300 696

-

3 833 213

-

1 071 787

93,661 354 92478,15

-397 671-3 326 000

-

2 928 329

-

2 664 667

-

2 266 995

-

187 000

-

2 931 000

11,966,00

-5 898 333-9 980 000

-

4 081 667

-

6 506 083

-

607 751

-

5 874 856

-

2 957 144

59,1066,52

-743 124-805 000

-

61 876

-

268 000

-

798 765

-

559 235

92,31475 12458,82

-161 748-36 000

-

24 000

-

108 951

449,30125 748137 748201,7654 951

-161 748-36 000

-

24 000

-

108 951

449,30125 748137 748201,7654 951

-583 445-1 636 000

-

1 052 555

-

138 667

-

30 000

-

959 000

35,66444 7793,03

-104 054-160 000

-

55 946

-

106 667

-

2 613

-

30 000

-

150 000

65,0316,67

-479 391-1 476 000

-

996 609

-

32 000

-

0,00

-

809 000

32,48447 3910



1375 Kjøp fra IKS der kommunen sel…



1380 Kjøp fra kommunalt foretak i eg…



14 Overføringer



1400 Overføringer til staten



1430 Overføringer til fylkeskommuner



1450 Overføringer til kommuner



1470 Overføringer til andre (private)



1471 Tap på fordringer



1490 Overføringer reserverte bevilgni…



15 Finansieringsutg / trans



1520 Utlån



1550 Avsetninger til bundne fond



Inntekter



16 Salgsinntekter



1600 Brukerbetaling for kommunale t…



1620 Annet salg av varer og tjenester …



1629 Billettintekter



1630 Husleieinntekter festavgifter utl…



1640 Avgiftspliktig gebyrer



1641 Tilknytningsgebyr



1650 Annet avgiftspliktig salg av vare…



1651 Avg.pl. salg 15% mva



17 Refusjoner



1700 Overføringer fra staten



1710 Sykelønnsrefusjon



1730 Overføringer fra fylkeskommuner



1750 Overføringer fra kommuner



1770 Overføringer fra andre (private)



18 Overføringer



1890 Overføringer fra andre (private)



19 Finansieringsinnt / trans



1920 Mottatte avdrag på utlån



1950 Bruk av bundne fond
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