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Godkjenning av protokoll  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/15 Formannskapet 07.05.2015 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Protokoll fra formannskapsmøte 16.04.15 godkjennes.
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Innsparing/reduksjon av tjenestetilbud på kultur og fritid 2015  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/15 Formannskapet 07.05.2015 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Frivilligsentralen i Marker legges ned fra 1. september 2015. 0,5 årsverk innen kultur og fritid 

tilknyttet Frivilligsentralen bortfaller.  

 

 

 

Sammendrag: 

Marker kommune er i en økonomisk situasjon hvor innsparing og dermed også reduksjon av 

tjenestetilbud må gjennomføres.  

Formannskap og kommunestyret har i sak 16/15 og 30/15, vedtatt en rekke innsparingstiltak 

og med følgende innsparinger innen kultur og fritid; reduksjon med 0,5 årsverk på Kultur og 

støtte til lag og foreninger reduseres med kr 100 000,-.  

 

I ledermøte mandag 27. april 2015 kom ytterligere pålegg om innsparing fra rådmannen. 

Kultur og fritid skal inneværende år spare totalt kr 600 000,-. Dvs. at kr 600 000,- skal spares 

inn i løpet av 8 måneder, mai-desember, i 2015. Kr 600 000,- inkluderer de allerede varslede 

innsparinger. 

 

Reduksjon av støtte til lag og foreninger blir gjennomført ved at det blir utbetalt kr 100 000,- 

mindre i kulturstøtte inneværende år.  

 

Denne saken vil da dreie seg om reduksjon av 0,5 årsverk innen kultur og fritid. 

 

Arbeidet med de øvrige innsparingene som må foretas på kultur og fritid startes umiddelbart. 

 

Kultur og fritid består av følgende ansvarsområder; 

Administrasjon m/kino, MOT, kulturmidler etc., kulturvern/kunst/museer, folkebad, 

kulturskole, Ungdommens KulturHus, Frivilligsentral og Bruktbutikk. Bruktbutikken er et 

samarbeid mellom kultur/fritid og familie/helse og administreres av virksomhetsleder. 

Kulturskole er lovpålagt.  

 

Kultur og fritid har et bredt tilbud av aktiviteter til innbyggere i alle aldersgrupper. I 

utgangspunktet er alle tiltak like viktige. Når situasjonen allikevel blir slik at tjenestetilbudet 

skal reduseres må det tas en vurdering på hva som er viktigst å videreføre. På kultur og fritid 

er det flere små stillinger og vurderingen må omfatte hvor det faktisk er 0,5 årsverk å fjerne. 

 

Man har endt opp med to ansvarsområder hvor det kan være aktuelt å redusere driften. 

Frivilligsentralen og Ungdommens Kulturhus. 
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Marker frivilligsentral: 

Fra 2000 til 2008 var frivilligsentralen i Marker drevet av privatpersoner og organisasjoner. 

Fra 2008 til 2012 hadde sentralen ett eget styre. Fra 2012 ble sentralen lagt inn under kultur 

og fritid som egen avdeling og styret ble lagt ned. Frivilligsentralen er heleid av Marker 

kommune og kommunestyret er frivilligsentralens årsmøte. Frivilligsentralen har en 

stillingshjemmel på 0,5 årsverk. Stillingen finansieres med 60% statlige- og 40% kommunale 

midler.  

Frivilligsentralen henvender seg i hovedsak til godt voksne og eldre. Sentralen tilbyr diverse 

tjenester, som for eksempel handletjeneste, besøkstjeneste, følgetjeneste, bistand til 

lag/foreninger etc.  Noe rettet mot enkeltpersoner og noe rettet mot grupper. Noen av 

gruppene er selvgående.  

Se nærmere beskrivelse av sentralen i årsrapport for kultur og fritid 2014. 

 

Ungdommens kulturhus: 

Ungdommens kulturhus ble opprettet i 2004 som en del av prosjektet “På grensen til rock”. 

Ungdommens kulturhus har lokaler på Ørjetun og henvender seg i hovedsak til ungdom. Det 

er 2,18 årsverk knyttet til UKH som er helfinansiert gjennom Marker kommune. UKH har 

diverse tilbud som for eksempel leksehjelp, villmarks- og klatregruppe, teater- og band 

gruppe. UKH har ansvaret for MOT på Marker skole og natteravnordningen. UKH 

samarbeider nært med andre avdelinger i Marker kommune samt lag/foreninger.   

Se nærmere beskrivelse av UKH i årsrapport for kultur og fritid 2014. 

 

 

 

Vurdering: 

I Marker kommune er befolkningsutviklingen slik at vi blir stadig flere eldre og andelen av de 

kommunale ressursene vil i stadig større omfang naturlig gå til lovpålagte tjenestetilbud til de 

eldre. Tjenestene frivilligsentralen yter henvender seg også mot den godt voksne og eldre del 

av befolkningen. Noen av tjenestene er drevet av brukerne selv; seniordans, Tjukkasgjeng og 

avislesegruppe på biblioteket. Andre av gruppene trenger noe mer tilrettelegging som for 

eksempel følgetjeneste.  

 

I kommuneplanen, i den eksisterende og kommende, er barn/unge et satsningsområde. 

Ungdommens kulturhus er i stor grad med og bidrar til dette. Denne satsningen gir Marker 

positiv omtale og markedsfører oss som en kommune med fokus på trygge oppvekstmiljøer 

og fritidsarenaer. Dette er viktige elementer når bosted skal velges for en familie og det er 

viktig å sikre framtidig befolkningsutvikling i en slik retning at unge familier flytter til 

Marker.   

 

Man har ut ifra ovennevnte argumenter kommet fram til at barn/unge prioriteres og velger å 

legge ned frivilligsentralen og 0,5 årsverk som avdelingsleder bortfaller. 

   

Vil for øvrig få bemerke at ytterligere sparetiltak skal foreligge rådmannen innen 8. mai og 

alle ansvarsområder innen kultur og fritid blir berørt. Ytterligere tjenestetilbud vil bortfalle og 

tilbudet blir redusert. 
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Konklusjon: 
Frivilligsentralen i Marker legges ned fra 1. september 2015. 0,5 årsverk innen kultur og fritid 

tilknyttet Frivilligsentralen bortfaller.  

 

 

Vedlegg: 

Årsrapport 2014 Kultur og Fritid 

 


	Møteinnkalling
	Godkjenning av protokoll
	Innsparing/reduksjon av tjenestetilbud på kultur og fritid 2015




 


 
Virksomhet 


KULTUR OG FRITID 


 


 


 


 


x.1 Om virksomheten 


Virksomhetsleder: Else Marit Svendsen 


 


Virksomheten omfatter følgende ansvars- 


områder: 
 


6300 Kulturadministrasjon/kino/MOT 


6301 Kulturvern og museer 


6302 Musikk, teater og kunst/kulturmidler 


6303 Idrett og friluftsliv/kulturmidler 


6304 Annet barne- og 


ungdomsarbeide/kulturmidler 


6305 Folkebad 


6323 Kulturskole 


6324 Ungdommens Kulturhus/fritidsklubb 


6326 Frivilligsentral 


6327 Bruktbutikk 


  


  


  


  


 


Kultur og fritid har barn og unge i fokus, og 


skal i tillegg yte mest og best ut til alle 


innbyggere i kommunen. Lag og foreninger 


med sitt engasjement og innsatsvilje er 


uvurdelig for et rikt og bredt kulturliv. Et godt 


samarbeide med disse er nødvendig. Det 


samarbeides nært med øvrige avdelinger i 


kommunen. 


 


x.2 Regnskapsresultat, drift 


Virksomhetens driftregnskap for 2014 viser 


følgende hovedtall (kr x 1.000): 
 


  Regn 14 Bud 14 Avvik kr Forbr% 


Utgifter 4 706 4 454 252 106% 


Inntekter -1 168 -672 -496 174% 


Netto 3 538 3 782 244 94% 
 


Netto mindre forbruk i 2014 blir dermed:  


kr 243 502,- 


 


Merk at dette resultatet inkluderer både postert 


reguleringspremie og premiefond fra pensjons-


ordningen.  


 


 


 


Utviklingen i netto avvik mellom driftbudsjett 


og driftregnskap siste 3 år (kr x 1.000): 
 


  Regn 12 Regn 13 Regn 14 Gj.snitt 


Avvik nto -261 -139 -244 -214,7 


Forbruk% 92,4 96,3 94,0 94,2 


 


Mindre forbruket i 2014 skyldes 


sykelønnsrefusjon, positiv differanse på utleid 


arbeidskraft ifht innleid. Innkjøpsstopp høsten 


2014. 


 


x.3 Regnskapsresultat, investering 


Virksomheten har ikke hatt 


investeringsutgifter/investeringsinntekter i 


2014. 
 


x.4 Personellressurser  


Virksomheten har i 2014 disponert 5,7 årsverk 


fordelt på 13 ansatte. Utviklingen de siste tre 


årene viser: 
 


  Årsverk 


 Ansvar 2012 2013 2014 


6300 1,0 1,0 1,3 


6301 0,4 0,4 0,4 


6305 0,4 0,4 0,4 


6320 0,3 0,3 0,0 


6321 0,4 0,4 0,0 


6323 1,1 1,0 0,9 


6324 1,8 1,8 2,2 


6326 0,5 0,5 0,5 


Sum 5,9 5,8 5,7 


 


Stillingsprosent på kulturskolen er noe lavere i 


2014 p.g.a. færre elever. En av våre faste 


ansatte er «leid ut» i 40% for 2014 og 2015 til 


prosjektet Bolyst. Det er da inne en person i 







 


 


40% engasjement i hans jobb på Ungdommens 


Kulturhus. 


 


x.5 Aktiviteter 


Administrasjonen 


Informasjons- og skilt prosjekt i 


grensekommunene. Kommunedelplan for 


kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026 er 


rullert. Kommuneplan Marker. 


Virksomhetsleder er med i SLT- 


styringsgruppe og Politirådet. 


Virksomhetsleder har ansvaret for Marker 


Ungdomsråd. Kontakt ut mot lag og 


foreninger. Tilrettelegger og gjennomfører 


arrangementer. Samarbeider med Ørje 


Handelsstand ifht aktivitet i sentrum. 


Samvirkelaget Bruktbutikk. Forberedelser 


av Friluftslivets År 2015 i samarbeid med 


lag og foreninger. Deltatt på IC 


nettverkskonferanse og reiselivsmesse i 


Latvia.  
 


Kulturvern og museer 


Det er gitt økonomisk støtte til en rekke 


aktiviteter innen kulturvern i Marker i 2014. 


Mur på Basmo festning er ferdigstilt. 


Fotohistorisk forening har fått støtte til 


kulturkvelder og fotomateriell. Det er gitt 


støtte til restaurering av Markers gamle 


brannbil, restaurering av Sykkelverkstedet i 


Torggata, foreningen Bevaring gamle 


Kroksund’s ferje. Det er satt opp skilt ved 


gravrøys på Krokstad, hellekiste ved Volen og 


Mosebyneset lektere ved Ørje Brug. Bidrag til 


tomteleie på Tyndelsrud tunet og brosjyrer til 


D/S Engebret Soot. 


Riksantikvaren plasserer Marker som nr. 5 


blant Norges beste på kulturminner. 


Marker kommune bidro med kr 140 000,- til 


Østfoldmuseene i 2014. 


 


Kunst 


I 2014 har det blitt kjøpt inn et trykk 


«Valentins natt» Blæsterdalen. Annonse 


Kunstreisen 2014 og Kreativiteket 


juleutstilling. Det har vært gitt støtte til utstyr 


til maling for barn og ungdom to 


aktivitetsdager sommeren 2014, og materiell til 


aktivitetsdag i forbindelse med Kunstreisen 


2014. 


 


Folkebad 


Folkebadet har hatt åpent 26 uker i 2014. 


Badet har ikke lenger varmbad og har ikke 


åpnet på lørdager pga lite besøk. Tirsdager er 


det bad for kvinner, torsdag menn. Det var 589 


besøkende i 2014 mot 562 i 2013. Det er en 


dramatisk nedgang i antall besøkende etter at 


varmbadet forsvant i 2012. Dusjer og 


garderober er i noen grad renovert. 


 


Kino 


Marker kommune samarbeider med 


Bygdekinoen. Det har vært vist 26 filmer over 


14 dager i 2014. Antall besøkende i 2014 var 


628 mot 700 i 2013.  


 


Kulturskole 


Kulturskolen har hatt undervisning på følgende 


instrumenter: piano, gitar, trommer, keyboard 


og kornett. Det er en aspirantgruppe som 


undervises i rytme- og notelære. Det er kor 


undervisning på UKH. Kulturskolen har 4 


lærere. Det avholdes konsert vår og jul. 


Kulturskolen samarbeider nært med 


Ungdommens Kulturhus. Det har vært 


workshops og utveksling med kulturskolen i 


Årjâng. Lærere ved kulturskolen og UKH 


hadde rekrutteringskonsert for elevene på 


Marker skole våren 2014. Skolen hadde 44 


elever. 


 


Ungdommens Kulturhus/fritidsklubb 


UKH har 160 medlemmer. UKH er fortsatt et 


godt eksempel, både i og utenfor Østfold, på at 


fokus på ungdom og fritid har stor verdi. UKH 


samarbeider nært med kulturskolen.Skjedd i 


2014: Turer: padletur med Spydeberg, skatetur, 


tur på Hardangervidda, klatretur, nyttårstur i 


skogen, Tusenfrydturer, tur med Aremark, 


Oslotur med de over 18; Ylvis Live og en 


rekke småturer med og uten klatring. Bowling, 


kino og eventyrfabrikken. Utbedringer UKH: 


Oppussing av storesalen, flytting av kino og 


innredning av øvingsrom. 


Film og teater: Jungelboken med 9. trinn, 


UKM, filming av Ørje gummibåtfestival, 


filming av BliMed- dansen, produksjon av 


julekalender «Nissene på Fortet». Aktiviteter i 


vinter- og høstferie: filmmaraton, LAN og 


klatrekonkurranse, «Nask eller bli kvepet», 


Jakten på Ørje og villmarkstur. Musikk og 


studio: Deltagelse på Spydeberg Rockfestival, 


avslutninger med konsert, bandtur Robertsfors, 


konsert 17. mai, UKM og besøk av 3 band som 


har spilt inn musikk i UKH’s studio. Mange 


Marker ungdommer har ogs spilt inn sin 







 


 


musikk i UKH’s studio. Ellers: Ferdigstillelse 


av UKH-buss, samarbeid med helsestasjonen, 


SLT gruppa, 16. og 17. mai arrangement, Ung 


helaften, St. Hans i Tangen, skumparty, 


deltagelse på vår, høst og julemarked, 


Rømskog familiefestival, feiring UKH 10 år, 


UKH ny nettside, rydding av tagging og 


rydding av sandvolleyballbinge og skaterampe. 


 


Frivilligsentralen 


Arbeidsoppgaver i 2014; Videreformidling 


av frivillige til andre organisasjoner. Noe 


bemanning av Samvirkelaget Bruktbutikk. 


Julefeiring for enslige sammen med Røde 


kors. Handletjeneste. Bistand til TV-


innsamlingsaksjonen 2014. Følgetjeneste 


til lege / sykehus osv. Bistand til andre 


organisasjoner vedr. søknader, 


markedsføring osv. Besøkstjeneste til 


enslige. Hjelp og tilretteleggelse for kurser 


til andre organisasjoner. 


Førstehjelpsundervisning.  


Hjelp til flytting, kjøring av søppel osv. 


Senior-surf / Seniordata.  Lese- og lekse 


grupper for fremmedspråklige. Seniordans. 


Det er registrert 15 aktive frivillige pr. 


31.12.2014.  
 


Bruktbutikken 


Samvirkelaget Bruktbutikk er et samarbeid 


mellom Familie/Helse og Kultur /Fritid. Kultur 


og fritid har det daglige ansvaret. Butikken 


åpnet i juni 2012. Butikken har åpent 4 dager 


pr uke og sysselsetter ca 10 mennesker hver 


uke. Disse er frivillige, ute i arbeidstrening, 


eller sysselsatt via NAV. Butikken forsyner 


barnevern og familie/helse med klær og annet, 


samtidig som den er åpen for allmennheten. 


Butikken fungerer også som innsamlingssted 


for klær og annet til f.eks Romania og Estland. 


Samvirkelaget Bruktbutikk er medlem av Ørje 


Handelsstand og bidrar til et aktivt sentrum. 


Butikken deltar aktivt på Ørje Handelsstand 


sine arrangementer gjennom året. 


Samvirkelaget Bruktbutikk skal være 


selvfinansierende.  


 


MOT 


Marker, en kommune med MOT. Som vanlig 


stor aktivitet i 2014.Andreas på 


Signalbærersamling. Lena har blitt informatør.  


Mona og Espen inn i styret. Alle besøk på 


skolen er gjennomført. Ved skolestart høsten 


2014 var det MOT kickoff med Ola, Trygve 


m.fl. Det har vært utvelgelse av nye UMM’ere. 


UMM har presentert seg i kommunestyret. 


UMM holdt 17. mai tale. MOT samarbeidet 


med SLT gruppa ifht avslutningsfest for 10 


klasse. MOT til å glede dagen. MOT Marker 


ble kåret til landets beste profileringssamfunn. 


 


Ungdommens Kulturmønstring 


Ungdommens Kulturmønstring ble arrangert i 


Marker kommune for egne ungdommer. Det 


var innslag som film, sang, band, nettredaksjon 


og arrangør. Fire innslag gikk videre til 


fylkesmønstringen; film, sang, arrangement og 


nettredaksjon. Bandet Twisted DeFunckt ble 


plukket ut til å spille arrangementet «Tall ships 


races og Fredsseilerne». Nettredaksjonen gikk 


for øvrig videre til landsfinalen i Trondheim. 


 


Marker Ungdomsråd 


Marker Ungdomsråd består av 7 medlemmer 


fra ungdomsskole og videregående skole, én 


representant fra formannskapet og én 


representant fra utvalg for oppvekst og 


omsorg.  


Ungdomsrådet hadde 5 møter i 2014.  


To ungdommer deltok på Ungdommens 


Fylkesråd våren 2014. Utearrangement for 


ungdom 16. mai sammen med Ungdommens 


Kulturhus. Lysvandring rundt Helgetjern. Sju 


ungdommer deltok på Youth and Action i 


Moss i forbindelse med grunnlovsjubileet. To 


ungdommer og deltok sammen med 


virksomhetsleder på konferanse med 


Sjumilssteget; Fylkesmannen. Det har vært 


vervekampanje for å få nye medlemmer. 


Ungdomsrådet serverte kommunestyret Taco. 


Ungdomsrådet søkte om å få delta i «Prosjekt 


stemmerett for 16 åringer» ved 


kommunevalget 2015 og ble plukket ut også 


denne gangen.  


 


Kulturmidler til lag og foreninger 


I 2014 ble det utbetalt kr 437 000,- i 


kulturmidler, driftsstøtte, til lag og foreninger. 


Idrett- og friluft kr 229 000,-, musikk og teater 


kr 60 000,- og kr 148 000,- til barn og  


ungdom.  


Det ble utbetalt deltagerstipend til 


kursvirksomhet som styrker barne- og 


ungdomsarbeidet i lag og foreninger. 


 


Dialogmøte lag og foreninger 







 


 


I februar ble det avholdt dialogmøte med lag 


og foreninger i Marker. 26 lag/foreninger og 


totalt 40 representanter fra styrene var til stede.  


 


Den kulturelle spaserstokken 


Det søkes årlig om tilskudd til Den Kulturelle 


Spaserstokken. Tilskuddet brukes i hovedsak 


på arrangementer ved Marker Bo- og 


servicesenter. Det er i løpet av året flere 


arrangementer med teater, musikk, sang etc. 


Det brukes både lokale og eksterne aktører. 


Det er aktivitør ved MBSS som gjennomfører 


aktivitetene. Marker Historielag har ukentlige 


møter på MBSS. 


 


Internasjonalt arbeid 


Ett band fra UKH deltok på «Rock for 


Democrazy» i Robertsfors/Umeå sommeren 


2014. Ett musikkprosjekt med deltagere fra 


Polen, Estland, Norge og Sverige. 


En av de private barnehagene i Marker var på 


studiebesøk i Vecpiebalga kommune i Latvia. 


Nærmere bestemt barnehagen i Taurene som 


de samarbeider med. 


 


Bolyst 


Grensekommunene er fortsatt i Bolyst 


prosjektet. Fokus denne 2 års perioden er 


ungdom og lederskap. Leder på Ungdommens 


Kulturhus er 40% i Bolyst og jobber med 


utvikling av ungdomsledere.  


 


Arrangementer 


Grunnlovsjubileet: Rødenes kirke var 


valgkirke i 1814 og dette ble markert  i 


gudstjeneste i kirken. Historielaget og 


virksomhetsleder kultur hadde 3 dager sammen 


med 10 klassetrinn på Ørje Brug ifht 1814-


2014. man så på leveforhold, boforhold etc 


1814 kontra 2014. 7 ungdommer deltok i Moss 


på Fredskonferansen i forbindelse med 


jubileet. Det var markering ved støtta Ørje 


kirke 17. mai. Marker 50 år: 1964-2014. Det 


var flere arrangementer igjennom året, men 


mest fokus i uke 36. Skogturer med guide, 


kunstutstilling i Herrudgården, turer med D/S 


Engebret Soot, åpen skole, Tunet dagsenter 


åpen dag, foredrag om kvinners rettigheter på 


MBSS, bok fra Marker Historielag «Marker 


1964-2014 Ei bygd i utvikling. Bilder fra boka 


ble vist på MBSS, tivoli på torget, skumparty 


for ungdom, barnehagene hadde kunstutstilling 


i Ørje sentrum, bokkafe i Herrudgården, 1960 


talls rom på Ørje Brug v/Historielaget. 


Bursdagskor og kake til alle. Feiringen et nært 


samarbeid mellom kommune, lag/foreninger 


og frivillige for øvrig. Lysvandring rundt 


Helgetjern: et samarbeid mellom kommune, 


lag/foreninger. Ca 500 mennesker gikk tur 


rundt Helgetjern med lommelykt fra banken. 


Det var aktiviteter rundt og på tjernet. 


Utgangspunkt MBSS. St. Hans i Tangen: et 


samarbeid mellom UKH, Ørje Handelsstand og 


kulturkontoret. Ola Vigen Hattestad: TV 


sending i Marker rådhus under OL sprint på 


ski. Stor fest for Ola Vigen Hattestad 3. mars i 


Marker rådhus. Ca 600 mennesker til fest og 


kake for Ola og OL gull. 


Det er utbetalt støtte til: Slusefestival, 


skumparty, julegateåpning, 17. mai feiring, 


Rødenesslitern, All Over Again, Slåbrock, 


Marker Teaterselskap, Østfold skikrets, 8. mai, 


veteran,arrangement for Indre Østfold, 


arrangement for barnehagene.  


Skilt- og informasjonsprosjekt: Marker O.lag 


har utbedret Fortrunden og Helgetjernrunden 


med oppgradering av skilt og farbarhet. Det er 


satt ut krakker. Ferdigstilles og åpnes offisielt i 


2015. Ørje Store Fiskepris: måtte avlyses 


grunnet mangel på is.  


Sponsoravtaler: Det er utarbeidet 


sponsoravtaler med Ola Vigen Hattestad og 


Inger Johanne Ruud. 


x.6 Mål for virksomheten 


I gjeldende kommuneplanen er målene for 


virksomheten formulert slik: 
 


Vi skal yte gode tjenester og god service til 


bygdas befolkning. Vi har barn og ungdom i 


fokus og skal arbeide for at Marker skal være 


en, utenom det vanlige, god 


oppvekstkommune. 


Vi skal forvalte vår økonomi slik at vi yter 


mest og best ut mot befolkningen. 
 


 


I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for 


perioden 2012 – 2015 er de strategiske målene 


for virksomheten formulert slik: 
 


 Opplæring blåseinstrumenter 


kulturskolen 


 Økt støtte til lag og foreninger 


 Lydanlegg i Marker rådhus 


 Ungdomsrådet, midler til spesielle 


tiltak 


 Kulturminneplan diverse tiltak 


 Opprettholde kommunens kulturtilbud, 


spesielt fritidsaktivitetene for barn og 


ungdom 







 


 


 Tilrettelegge for bosetting av 


kunstnere 


 


Lydanlegg er på plass i storesalen i Marker 


rådhus. Opplæring på blåseinstrumenter på 


kulturskolen startet høsten 2012.Støtten til lag 


og foreninger har de siste årene vært øket. 


x.7 Resultat etter balansert målstyring  
 


Fokusområde: Brukere/tjenester: 


Fokusområde: Brukere/tjenester: 


Vi skal yte gode tjenester, god service og vi 


skal ha brukermedvirkning. Det er gjennomført  


dialogmøte med lag og foreninger, og møter 


med enkelte lag og foreninger. Via disse 


møtene har man fått tilbakemeldinger om 


kultur og fritids drift.  


 


Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 


Kultur og fritid skal ha et godt arbeidsmiljø 


med utviklingsmuligheter. Vi er i kontakt 


med alle deler av befolkningen og det er en 


forutsetning at vi er glade og rause, samt at 


vi har relevant kompetanse. Dette måles 


gjennom medarbeiderundersøkelser og 


medarbeidersamtaler.  


Medarbeidersamtaler ble ikke gjennomført 


i 2014. Det er regelmessige møter med de 


forskjellige ansvarsområdene innen kultur 


og fritid. 
 


Samlet sykefravær på kultur og fritid i 2014 


var 8,9%. 


 


Fokusområde: Økonomi: 


Kultur og fritid hadde i 2014 et netto budsjett 


på kr 3 782 000,- Regnskapet viste ved årets 


slutt et forbruk på kr 3 538 000,-, eller 94,0 %. 


 


x.8 Virksomhetsleders sluttkommentar 
 
Kultur og fritid har et høyt og variert 


aktivitetsnivå. Kommuneplanen 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. Marker 


kommune og Ørje skal framstå som et 


attraktivt sted med mye aktivitet. Kultur og 


fritid skal bidra til dette gjennom gode, 


unike arrangementer. Sosiale medier er 


viktig i markedsføringen av aktivitetene. 
 


 





