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Søknad om støtte fra Indre Østfold Orienteringsklubb til 

revidering av kart  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/15 Formannskapet 21.05.2015 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i Marker kommunes økonomiske situasjon avslås søknad om støtte på kr 

15 000,- til revidering av orienteringskartet “Kjølen”.  

 

 

Sammendrag: 

Marker kommune har mottatt søknad fra Indre Østfold Orienteringsklubb om støtte til 

revidering av orienteringskartet “Kjølen”. Klubben søker om kr 15 000,-.  

 

Indre Østfold Orienteringsklubb er i ferd med å sluttføre revidering av ovennevnte kart. Kartet 

eies av Marker o-lag og Årjãngs OK og var nytegnet i 2008, men trenger en omfattende 

revisjon. Revisjonen utføres noe på dugnad men for det meste med profesjonell bistand. 

Klubbens utgifter for arbeidet vil bli ca kr 77 000,-.  

 

I og med at Indre Østfold Orienteringsklubb står for revisjon av kartet benytter de kartet fritt 

til løp og treninger. 

 

En oppdatering av kartet vil ha stor betydning for aktivitet i området og brukes til både 

konkurranse og til friluftsaktivitet.  

I samarbeid med Marker Sparebank og Marker o-lag vil kartet bli tilgjengeliggjort for Marker 

kommunes innbyggere. 

 

Smaaleneneløpet var arrangert på “Over Kjølen”  26. april 2015. Det var 1200 deltakere. 

Løpene hadde innlagt norgescup med uttaksløp til verdenscup senere i sesongen. 

 

Gymsalen på Marker skole var leid ut til 32 orienteringsløpere fra Vestfold denne helgen i 

april.  

 

Vurdering: 

Revisjon av kartet “Kjølen” er nødvendig, og området kartet dekker er viktig som friluftsarena 

for Markers innbyggere og det er viktig å kunne arrangere løp som Smaaleneneløpet som 

tiltrekker seg løpere fra store deler av Norge. Det er god markedsføring for kommunen. 

Imidlertid er Marker kommune dessverre i en økonomisk situasjon som tilsier at det ikke er 

midler til å støtte prosjektet ifht. revisjon av kartet “Kjølen”  

Det vurderes da slik at søknaden avslås.  

 

Konklusjon: 

Med bakgrunn i Marker kommunes økonomiske situasjon avslås søknad om støtte på kr 

15 000,- til revidering av orienteringskartet “Kjølen”.  
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Vedlegg: 

Søknad fra Indre Østfold OK



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  C30 

Saksbehandler: Else Marit Svendsen 

Dato:  13.05.2015 

Saksmappe:  14/823 

 

 

 

Støtte til Slusefestivalen 2015  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/15 Formannskapet 21.05.2015 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknad om støtte til Ørje Slusefestival, ved festivalstyret, på kr 45 000,- avslås grunnet 

Marker kommunes økonomiske situasjon. 

 

 

Sammendrag: 

Marker kommune har mottatt søknad om støtte på kr 45 000,- til årets slusefestival fra 

festivalstyret i Ørje Slusefestival. 

 

Det er 20. gang festivalen arrangeres. Fredag 26. juni er det jazz i Øymark kirke. Lørdag 27. 

juni er det håndverksdag og jazz i slusene. Festivalen avsluttes søndag 28. juni med 

gudstjeneste i Brugshallen. 

 

Lørdag og søndag spilles også Soot spelet i slusene. 

 

Det omsøkte beløp er i hovedsak tenkt til markedsføring og Marker kommune blir profilert 

som tidligere år. 

 

Vurdering: 

Marker kommune har sponset Slusefestivalen i en årrekke. Festivalen er et årlig arrangement 

med mange besøkende og festivalen er, sammen med en rekke andre arrangementer i Ørje og 

Marker, med på å sette Marker på kartet.  

I dag er imidlertid Marker kommune dessverre i en økonomisk situasjon som tilsier at det ikke 

er midler til sponsing.   

Det vurderes da slik at søknaden avslås. 

 

Konklusjon: 

Søknad om støtte til Ørje Slusefestival, ved festivalstyret, på kr 45 000,- avslås grunnet 

Marker kommunes økonomiske situasjon. 

 

 

 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  200 

Saksbehandler: Espen Jaavall 

Dato:  13.05.2015 

Saksmappe:  15/190 

 

 

 

Økonomisk oversikt Marker kommune - forslag til tiltak  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/15 Formannskapet 21.05.2015 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Marker kommune sine budsjettrammer for 2015 nedjusteres som følger: (tall i tusen. kr.) 

Ansvar    Vedtatt rammeNy ramme  Tidl tiltak  Nye tiltak 

Pol.st./sentr.adm/fellesutg. 24.973  23.973  -600  -600 

Private barnehager  12.000  12.000  0  0 

Religiøse formål  3.669  3.669  0  0 

Næring   1.049  749  0  -300 

Marker skole   39.920  37.630  -420  -1.870 

Grimsby barnehage  5.090  4.990  0  -100 

Familie/helse/barnevern 17.566  17.566  0  0 

NAV    4.184  4.104  0  -80 

Utviklingshemmede  7.756  7.636  -70  -50 

Omsorg   45.521  44.921  0  -500 

FDV    14.521  13.871  0  -650 

Plan og miljø   2.745  2.745  0  0 

Kultur og fritid  3.606  3.006  -151  -449 

Bibliotek   1.184  1.053  -41  -90 

SUM        -1.082  -4.689 

Totalt -5.771 

 

Inntektsposter reduseres som følger: 

Budsjettpost 18000 8400 840 (reduksjon av rammeoverføringer)  -4.771  

Budsjettpost 15300 9800 899 (reduksjon av underskudd)    -1.000  

Totalt -5.771 

 

 

Følgende budsjettendringer gjøres gjeldende for 2015 i tillegg til det som er vedtatt av 

kommunestyret i møtet 21.04.15 sak 30/15.  

 

Sentraladministrasjonen: 

Reserverte tilleggsbevilgninger lønn      kr 600.000,-  

 

Næring:  

Øke inntektene ved rådmannskontoret      kr 300.000,-.  

 

Marker skole: 

Økt refusjon         kr 1.760.000,-  

Prisøkning til kr 2000,- kr mnd for full plass ved SFO fom 01.08.15 kr 20.000,-  

SFO holder feriestengt også den 1.uken i juli    kr 20.000,-  

Kutt i kjøp av tjenester        kr 70.000,-  
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Barnehagen:  

Holde stilling vakant        kr 100.000,-  

 

NAV 

Flyktningetilskudd        kr 80.000,-  

 

Utviklingshemmede 

Salg av tjenester til Aremark kommune     kr 50.000,-  

 

Omsorg:  

Holde stillinger vakant       kr 400.000,- 

Redusert sykefravær        kr 100.000,- 

 

FDV 

Reduserte strømutgifter med        kr 100.000,-  

Øke salg av tjenester med        kr 100.000,- 

Utsette kjøp av nytt utstyr (traktor)      kr 450.000,-  

 

Kultur og fritid 

Reduksjon Marker folkebad Assistent      kr 24.000,- 

 

Ungdommens Kulturhus, reduksjon 30% ungdomsarbeider   kr 172.000,- 

 

Ungdommens Kulturhus, 40%, ut 2015     kr 63.000,- 

 

Ungdommens Kulturhus, avsatt til vedlikehold av huset   kr 30.000,- 

Vedlikehold og vask av UKH gjøres av de ansatte  

Ungdommens Kulturhus, avsatt til øvrig drift     kr 50.000,- 

 Lyd, div. vedlikehold på utstyr,  

 

All arrangementsstøtte til barn/unge/voksne     kr 110.000,- 

 

 

Bibliotek 

Redusert innkjøp av bøker med       kr 90.000,-  

 

 

Bakgrunn: 

I sitt møte 21.04.15 ba kommunestyret rådmannen om å legge fram forslag til nye 

innsparingstiltak. Innstillingen over er et resultat av dette. I tillegg følger en beskrivelse av 

konsekvenser pr virksomhet både når det gjelder vedtakene fattet i møtet 21.04 samt 

forslagene til tiltak i denne sakens innstilling.  

Ut fra den samlede økonomiske situasjonen har Marker kommune behov for å legge seg på et 

lavere driftsnivå enn dagens. Tertialrapport 1 2015 vil beskrive situasjonen nærmere, men i 

hovedsak er dagens bilde at skatt og inntekstsutjevning er lavere enn budsjettert og at 

virksomhet familie/helse ikke klarer å holde sitt budsjett. De øvrige virksomhetene er i 

balanse eller har et mindreforbruk.  



  Sak 28/15 

 

 Side 8 av 10   

 

Ut fra dette legger rådmannen fram forslag til sparetiltak som kommer i tillegg til 

sparetiltakene vedtatt av kommunestyret i møte 21.04.15 sak 30.15.  

 

 

Vurdering: 

Viser til vedlegg.  

 

 

Vedlegg: 

Konsekvensutredning og nærmere beskrivelse av tiltakene.  

 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   

Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud 

Dato:  13.05.2015 

Saksmappe:  15/292 

 

 

 

Tertialrapport - 1. tertial 2015  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/15 Formannskapet 21.05.2015 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Tertialrapport for 1. tertial 2015 tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn 

Forskrift om årsbudsjett § 10 sier at “administrasjonssjefen, eventuelt kommunestyret skal 

gjennom budsjettåret legge frem rapport for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter 

og utgifter i forhold til vedtatte årsbudsjett.” Uttrykket “gjennom budsjettåret” tolkes i 

forklaringene til forskriften til å være minimum to ganger pr år. 

 

Rådmann har vurdert det hensiktsmessig å foreta rapporteringen etter hvert tertial. I tillegg 

rapporterer rådmann til formannskap hver måned en oversikt over økonomien totalt og pr 

virksomhet. 

 

Virksomhetenes tertialrapporter følger som vedlegg, samt en totaloversikt pr virksomhet på 

resultat pr 30.04.15. 

 

Vurdering 

Virksomhetene totalt disponerer et samlet brutto driftsbudsjett på kr 240,0 mill. – herav 

utgifter til lønn med kr 160,7 mill, eller ca 66,67 %. Inntekter er stipulert til kr 55,4 mill, slik 

at netto budsjettramme utgjør kr 184,5 mill.  

 

Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %. I 

en normalsituasjon vil belastningen likevel være noe høyere enn dette da lønnsutbetalingen i 

periode 6 (juni) er negativ.  

Regnskapet viser en netto utgift på kr 71.6 mill. Dette tilsvarer 38,79 % av budsjettet for hele 

året. Tilsvarende for samme tertial i 2014 var til sammenligning 39,8 %. 

 

Skatt og rammeoverføringer 

Skatteinngangen for perioden januar-april 2014 viser samlet kr 20,8 mill – det vil si ca 30,36 

% av budsjettert inngang for hele året.  Til sammenligning var denne 30,5 % på samme 

tidspunkt i fjor. Det totale skatteanslaget for hele året er satt til kr 68,5 mill. Inngangen er kr 

0,063 mill etter budsjett. 

 

Rammeoverføringer inkludert inntektsutjevning viser for perioden samlet inngang på kr 42,9 

mill – det vil si 35,75 % av budsjettert inngang for hele året. Til sammenligning var denne 

35,1 % på samme tidspunkt i fjor. 

Rammeoverføringer inkludert inntektsutjevningen ligger hele kr 3,658 mill etter budsjett. 
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Konklusjon 

Kommunestyret har gjennom å vedta budsjettet for 2015 også fordelt tilgjengelige rammer 

mellom virksomhetene, jfr budsjettskjema 1 A og 1 B. Budsjettjusteringer innen egne tildelte 

rammer foretas av virksomhetene. Alle justeringer mellom virksomhetene derimot må 

eventuelt behandles av kommunestyret. 

Resultatene etter 1. tertial oppsummeres slik: 

De fleste av virksomhetene melder om at de er i rute økonomisk så langt i år i forhold til 

tildelte rammer i budsjett 2015. Men, det registreres også reelle avvik, i første rekke gjelder 

dette for områdene barnevern, psykisk helse og så har vi en inntektssvikt på 

rammeoverføringer som følge av lav skatteinngang på landsbasis 

Den økonomiske utviklingen til Marker kommune skaper grunn til bekymring, spesielt 

inntektssiden som vi ikke vet hvordan utvikler seg, i tillegg har vi store overskridelser på 

barnevern og psykisk helse. 

Ellers henvises det til kommentarene og utfyllende informasjon fra hver virksomhet som 

følger vedlagt. 

 

Vedlegg 

Oversikt over alle virksomheter  

Tertialrapporter pr virksomhet med regnskap 
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Tidsplan og konsekvensutredning for økonomiske tiltak 


Sentraladministrasjonen 


Innledning  


Ut fra vedtaket skal rådmannskontoret redusere med 1,4 årsverk. Det vil få konsekvenser som 


beskrevet under. I tillegg ble lønnsoppgjøret i 2015 lavere enn antatt noe som gjør at reserverte 


tilleggsbevilgninger lønn kan reduseres med 0,6 mill.  


 


Ansvarlig leder 


Rådmannen  


 


Tiltak  


Reduksjon med 1,4 årsverk på rådmannskontoret  


Mindreforbruk reserverte tilleggsbevilgninger lønn med kr 0,6 mill 


 


Faglige konsekvenser 


Konsekvensene av tiltaket vil være at det må foretas en kritisk gjennomgang av alle de oppgavene 


som utføres av de ansatte på rådmannskontoret og i sentraladministrasjonen for øvrig. Blant disse 


må det da foretas en prioritering av hva vi skal bruke tida vår på, og at det gjennom dette naturlig 


nok må bli noen tjenester som ikke utføres og/eller at det vil bli lengre behandlingstid på enkelte 


henvendelser.  


 


Økonomiske konsekvenser pr år 


1.570.000,-  


 


Fremdriftsplan  


Saken er i prosess og det jobbes for å finne løsninger så fort som mulig.  


 


Økonomiske konsekvenser 2015  







Det legges opp til 5 måneders virkning av nedbemanningen samt full effekt av mindreforbruket på 


reserverte tilleggsbevilgninger lønn.  For 2015 utgjør dette kr 1.000.000,-.  


Tidsplan og konsekvensutredning for økonomiske tiltak 


Virksomhet skole/SFO 


 


Innledning  


Marker skoles tiltak i budsjettjustering/ innsparing våren 2015. 


Ansvarlig leder:  


Virksomhetsleder Mona Søbyskogen 


Tiltak  


1) Nedbemanning 1,5 stilling 


Kutt av en halv lærerstilling pr. avdeling. Ta bort generelle styrkings- og delingstimer. 


2) Årlig, fast justering av brukerbetaling med 3,5 % på SFO 


3) Avslutte avtale om alternativ læringsarena på gård i Trøgstad. To elever benytter i dag dette 


tilbudet en dag i uken (følge av assistent). Disse elevene må da følge ordinær undervisning 


neste skoleår og fremover. Marker kommune kutter kjøpet av dette tilbudet. Trøgstad er 


orientert, avtalen er sagt opp. 


4) Refusjoner fra kommuner (gjesteelever) økes med kr 1.760.000  


5) Ekstra prisjustering SFO høsten 2015 opp til kr 2.000 for full plass.  


6) Feriestengt SFO hele juli 


 


Faglige konsekvenser 


Lavere lærertetthet på alle trinn. Styrking og delingstimer blir da kun prioritert til praktiske fag og 


spesialundervisning. På ungdomstrinnet vil dette også ramme Reality-tilbudet. Jeg vil få presisere at 


det er denne muligheten for generell (ikke lovpålagt) styrking som desidert er Marker skoles styrke i 


dag. (tas fra vikariater som avsluttes/naturlig avgang fra 01.07.15) 


Som i fjor (og som ikke er forutsatt i budsjett) har vi sendt krav om refusjoner for gjesteelver som 


overstiger prognose. Et av kravene omfatter også høsten 2014 (etterskudd), og kravet vil mest 


sansynlig bli gjennomgått og forsøkt endret av hjemkommune. Inntektene er altså ikke helt «i boks». 


Inntektene er også usikre, da de er knyttet til plasseringer i beredskaps- og fosterhjem.  


SFO er i dag stengt i tre uker i juli. Forslaget her er å stenge ei uke til i juli fra og med 2015.  


 


 







 


 


Økonomiske konsekvenser pr år 


1) 2016: årseffekt: - 800.000 


2) 2016: + 40.000 


3) 2016: årseffekt: 140.0000 


4) Usikkert hva virkningen blir for 2016 


5) Årseffekt på ca 40.000 


 


Fremdriftsplan  


Stillingene kuttes fra skolestart august 2015, da skolen har tilsvarende ressurs i AFP/uttak av pensjon.  


Refusjonskrav er sendt ut for første halvår og krav for høstsemesteret sendes ut i løpet av høsten.  


Økt brukerbetaling i SFO innføres som fast justering, allerede effektuert i budsjettet for 2015.  


 


Økonomiske konsekvenser 2015  


1) 5 mnd-effekt: 350.000 


2) Allerede gjennomført for 2015 


3) 5 mnd-effekt: 70.000 


4) 1.760.000 i økte inntekter.  


5) Virkning i 2015 på ca 20.000  


6) Virkning i 2015 på ca 20.000  


 


 


 


 


 


 


 







 


Tidsplan og konsekvensutredning for økonomiske tiltak 


Virksomhet kultur og fritid 


Innledning 
Innsparing på kultur og fritid ifht Marker kommunes økonomiske situasjon. 


 Reduksjon med 0,5 årsverk på kultur og fritid 


 Støtte til lag og foreninger reduseres med kr 100 000,- 
 
Ansvarlig leder 
Else Marit Svendsen, virksomhetsleder kultur og fritid 
 
 
Tiltak  


 Reduksjon med 0,5 årsverk på kultur og fritid     kr 51.000,-  


 Støtte til lag og foreninger reduseres med      kr 100 000,- 


 Reduksjon Marker folkebad Assistent       kr   24 000,- 


 Ungdommens Kulturhus, reduksjon 30% ungdomsarbeider   kr 172 000,- 


 Ungdommens Kulturhus, 40%, ut 2015      kr   63 000,- 


 Ungdommens Kulturhus, avsatt til vedlikehold av huset    kr   30 000,- 


 Ungdommens Kulturhus, avsatt til øvrig drift      kr   50 000,- 


 All arrangementsstøtte til barn/unge/voksne      kr  110 000,- 
 
 
 
Faglige konsekvenser 
Reduksjon 0,5 årsverk: Tilbud til innbyggerne vil helt eller delvis bli borte.  
 
Støtte til lag og foreninger reduseres med kr 100 000,- : Marker kommune er helt avhengige av lag 
og foreninger som med sin enorme frivillige innsats bidrar til et variert og godt fritidstilbud for 
Marker kommunes innbyggere. Med lavere økonomisk støtte vil den frivillige innsatsen i større grad 
måtte brukes til å skaffe penger til klubbenes drift enn å konsentrere seg om medlemmene 
/aktivitetene. 
Færre ansatte betyr mindre aktivitet og tjenestetilbudet blir reduserte evt. færre. Vedlikehold på 
Ungdommens Kulturhus bortfaller helt. Ingen støtte til arrangementer i bygda vil kunne føre til at en 
del arrangementer blir vanskelig å gjennomføre, eller de blir ikke gjennonført. Dette fører igjen til 
færre tilbud og lavere aktivitet. Man vil bemerke at det aller meste av arrangementsstøtte går til 
barn/unge. Det samme gjelder kulturmidler.  
 
 
Økonomiske konsekvenser pr år 
Reduksjon av 0,5 årsverk avhenger av hvilken stilling/stillinger som reduseres. Vi har stillinger som vi 
får tilskudd til å drifte og ikke. Innsparingen kan være mellom kr 150 000,- og kr 350 000,- alt etter 
hva slags stilling/stillinger som blir redusert.  
En reduksjon i støtte til lag og foreninger er kr 100 000,- 
 
 







 
 
 
Fremdriftsplan  
Iflg vedtak i formannskapet skal tiltak iverksettes snarest. Hvis vedtak i formannskap opprettholdes i 
kommunestyret vil reduksjon av støtte til lag og foreninger kunne iverksettes umiddelbart når 
kulturmiddelstøtte skal utbetales i månedsskifte april/mai.  
 
Økonomiske konsekvenser 2015  
I sum vil alle tiltakene føre til en innsparing i 2015 på kr 600.000 dersom de blir vedtatt og 
gjennomført i henhold til planen.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


Tidsplan og konsekvensutredning for økonomiske tiltak 


Virksomhet Bibliotek 


 


Innledning:  


Biblioteket har en bemanning på 1,4 årsverk fordelt på 3 personer, i 60/ 30/ og 50 % stilling. 


Personen som er i 30 % stilling har vært langtidssykemeldt og vil antagelig gå over i uføretrygd til 


høsten.  


 


Ansvarlig leder:  


Virksomhetsleder Reni Braarud 


 


Tiltak:  


Kutte ned 30 % i bemanningen ved biblioteket. 


Stopp i kjøp av bøker 


Stopp i kjøp av annet forbruksmateriell  


 


Faglige konsekvenser: 


Vi vil stenge lørdager. Da vil vi to andre klare vaktene. Lørdag har blitt en veldig stille dag. Dessuten 


har vi lagt om til selvbetjent bibliotek fra januar i år, det vil si at lånere kan gå inn på biblioteket fra 6. 


om morgenen til 22. om kvelden. Vi blir litt mer sårbare, men et tettere samarbeid med andre 


avdelinger vil bedre på dette.  


Det blir ikke mye nye bøker eller annet materiell for resterende regnskapsår. Alt kan ikke skjæres ned 


da det allerede ligger inne bestillinger. Vi må også ha noe til forbruksmateriell. 


 


Økonomiske konsekvenser pr år:  


Pr. år vil innsparingen være kroner 157.178.  


 


 







 


Fremdriftsplan :  


Fra 1. juni begynner vi sommer åpningstidene, da stenger vi lørdager og har bare åpent til klokken 17 


tirsdag og torsdag.  


Øvrige tiltak kan iverksettes umiddelbart.  


 


Økonomiske konsekvenser 2015: 


Innsparing for Marker kommune i 2015     kr 41.000  


Kjøp av bøker        kr 90.000 


Annet forbruksmateriell      kr 20.000  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


Tidsplan og konsekvensutredning for økonomiske tiltak 


Utviklingshemmede 


 


Innledning  


Virksomheten har en ansatt som velger og redusere sin stilling pga alder. Dette gir oss en mulighet til 


å redusere med 0,2 årsverk ved Virksomheten Utviklingshemmede.  


Virksomheten selger aktivitetstilbud til Aremark kommune for ca kl 50.000,- pr år.  


 


Ansvarlig leder 


Virksomhetsleder Hege Kasbo Fog 


 


Tiltak  


Reduksjon med 0,2 årsverk ved Virksomheten Utviklingshemmede 


 


Faglige konsekvenser 


Vi må redusere bemanningen ved dagsenteret. Ved ny turnus har vi tilrettelagt for at dette skal være 


mulig, selv om dette ikke er ideelt for driften.  


Aremark kommune stiller med personell de dagene de kjøper aktivitetstilbud fra oss.  


 


Økonomiske konsekvenser pr år 


Inkludert sosiale kostnader utgjør det ca. kr 101 800,- + kr 50.000,- for salg av aktivitetstilbud.  
 


Fremdriftsplan  


Oppsigelse av turnus, samt ny turnus til godkjenning er gjort og vi er klare til oppstart ny turnus hvor 


sparetiltakene ligger inne f.o.m 1.5.2015 


Økonomiske konsekvenser 2015  


Inkludert sosiale kostnader utgjør det ca. kr 67.800,- + 50.000,- =  







 


 


Tidsplan og konsekvensutredning for økonomiske tiltak 


Virksomhet Omsorg 


 


Innledning  


MBSS selger pr i dag 4 plasser til Trøgstad kommune. Høsten 2014 fattet Hovedutvalg OO at det 


kunne selges inntil 5 plasser ved MBSS. Etter det har formannskapet vedtatt å øke dette til inntil 6 


plasser. I budsjettet for 2015 er det tatt inn inntekter for salg av 4 plasser.  


Virksomhetsleder benytter anledningen til å minne om at omsorg i Marker har et merforbruker ift 


landsgjennomsnittet ca 6,1 mkr. Etter justering for alderssammensetningen har pleie og 


omsorgsområdet et mindreforbruk på ca 5,6 mkr. (Telemarksforskning s. 23)   


Dersom man velger å legge ned en avdeling ved MBSS vil det få store konsekvenser for driften til 


virksomhet omsorg. 


Rådmannen har vurdert dette alternativet. Det vil imidlertid ha så store negative konsekvenser at 


forslaget ikke vil bli fremmet.  


 


Ansvarlig leder 


Virksomhetsleder Morten Aalborg 


 


Tiltak  


Salg av inntil 6 plasser ved MBSS  


Holde stillinger vakante  


Reduksjon av sykefravær  


 


Faglige konsekvenser 


Det må være en individuell vurdering hvor på MBSS pasientene plasseres. Er det en typisk somatisk 


langtidspasient bør bogruppe 1-2 vurderes fremfor bogruppe 5. Dette for å prøve å opprettholde 


rehabiliteringskulturen på bogruppe 5.  







Bogruppe for demente (3-4) bør vi prøve å forbeholde til Marker sine egne innbyggere. Det er i 


hovedsak to årsaker til det: 1. Det kan bli vanskelig å opprettholde et forsvarlig tilbud hvis vi ikke har 


tilgjengelige demensplasser. 2. Det kan bli dyrt for hjemmesykepleien hvis vi ikke har mulighet til å 


legge inn pasienter som trenger mye tilsyn utrygge pasienter/pårørende. Det er et forhold til som 


politikerne bør vurdere og det er hvordan innbyggerne vil reagere dersom demente pasienter må bo 


lenge hjemme til fordel for innbyggere fra andre kommuner. 


Status per i dag på demensplassene er at avdelingen er fylt opp. Vi klarer stort sett å flytte pasienter 


til demensavdelingen før de blir for utfordrende for hjemmesykepleien eller de andre avdelingene på 


MBSS.  


Dersom vi får muligheten til å leie ut en demensplass for en periode til kr 1000,- ekstra per døgn vil 


virksomhetsleder i dagens situasjon vurdere det som meget aktuelt. 


Fra et økonomisk perspektiv vil et slikt tiltak i hovedsak påvirke hjemmesykepleien. Et resultat kan 


være at vi oppbemanner når det i perioder vil toppe seg. I hvilket omfang dette vil kunne bli er 


vanskelig å spå, dersom vi hadde leid ut ytterligere to plasser i dag ville det antagelig gå fint. (Akkurat 


nå er det forholdsvis rolig for hjemmesykepleien). 


Inntektstapet for egne korttidspasienter er minimalt. De betaler en døgnpris på kr 147,- per døgn de 


første 60 dagene. (deretter endres prisen til lik langtidsplass, dvs at den regnes ut fra trygden) 


 


Økonomiske konsekvenser pr år 


Ca 1 mill pr år pr plass ved salg 
Ca 0,5 mill ved vakante stillinger og redusert sykefravær  
 


 
Fremdriftsplan  


Det utarbeides for tiden en brosjyre som skal sendes til kommuner i Østfold, deler av Akershus samt 


Oslo. Målet er at brosjyres sendes ut tidlig i juni med en oppfølging i midten av juni.  


 


Økonomiske konsekvenser 2015  


Pris pr mnd pr plass vil være ca kr 80.000,-. Rådmannen er veldig usikker på hvordan behovet for kjøp 
av sykehjemsplasser er. For 2015 kan virkningen bli alt mellom kr 0,- og kr 1 mill.  
 
Ved å holde stillinger vakante og jobbe aktivt med en reduksjon av sykefraværet vil dette trolig få en 
effekt på ca 500.000 i 2015.  
 


 


 







Tidsplan og konsekvensutredning for økonomiske tiltak 


Virksomhet FDV 


 


Innledning  


 


Ansvarlig leder:  


Stein Erik Fredriksen 


 


Tiltak: 


Utsette kjøp av traktor (lagt inn i driftsbudsjettet)     kr 450.000 


Innsparing på arten 11800 strøm reduseres        kr 100 000 


Økte inntekter på arten 16500 annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester   kr 100 000 


Utrede privatisering av kommunale veier  


 


Faglige konsekvenser: 


2stk. 20 års gamle traktorer var ønsket å fornye. Traktorene kan brukes videre, men med en 


påkostning/ reperasjon. 


Situasjonen tilsier at arten 11800 kan reduseres uten overforbruk resten av året under normale 


temperaturforhold. Vi selger kommunal kompetanse til våre nabokommuner og beregner en økt 


inntekt på dette område. 


 


Økonomiske konsekvenser pr år: 


Må vurderes gjennom arbeidet med  


 


Fremdriftsplan:  


Innkjøpet utsettes 


Budsjettposten for strømutgifter reduseres. 


Salg av tjenester økes for inneværende år. 







Økonomiske konsekvenser 2015:  


Innsparing for 2015 kr.450 000,00. Utover 2015 ingen besparelse. 


De øvrige tiltakene på til sammen kr 200.000 vurderes på nytt ifm budsjett 2016.  


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Tidsplan og konsekvensutredning for økonomiske tiltak 


Gjelder alle virksomhetene 


 


Innledning  


Marker kommune gjennomførte prosjektet ”Forenkling og forbedring” for ca 10 år siden med en 


gjennomgang av drifta i virksomhetene. Ut fra den situasjonen vi er inne i nå er det på tide med en 


tilsvarende gjennomgang. Vi må tilpasse driftsnivået etter de inntektene vi har, og derfor er det 


nødvendig med en kritisk gjennomgang. Det vil bli søkt fylkesmannen om midler til et slikt prosjekt.  


I tillegg foreligger det nå to saker angående politisk organisering til behandling som vil føre til 


endringer dersom de blir vedtatt.  


 


Ansvarlig leder:  


Rådmannen  


 


Tiltak:  


Administrativ og politisk organisering av kommunen gjennomgås.  


 


Faglige konsekvenser: 


Usikkert  


 


Økonomiske konsekvenser pr år: 


Usikkert  


 


Fremdriftsplan: 


Vil bli tatt opp som sak i ledergruppa og møter med tillitsvalgte gjennom våren. Frist for å søke midler 


fra fylkesmannen vil trolig være i løpet av august.  


 


Økonomiske konsekvenser 2015: 


Usikkert  







Tidsplan og konsekvensutredning for økonomiske tiltak 


Næring / Rådmannskontoret 


 


Innledning  


Marker kommune selger i dag en del tjenester til nabokommuner og organisasjoner. Det kan være 


aktuelt å utvide dette salget noe.  


 


Ansvarlig leder:  


Utviklingssjef Vidar Østenby  


 


Tiltak 


Økte inntekter ved rådmannskontoret ved salg av tjenester utredes.  


 


Faglige konsekvenser: 


Usikkert  


 


Økonomiske konsekvenser pr år: 


Anslagsvis ca kr 300.000,-  


 


Fremdriftsplan: 


Det arbeides med saken, og nødvendige avklaringer vil trolig foreligge før sommeren.  


 


Økonomiske konsekvenser 2015: 


Usikkert, men anslagsvis ca 300.000,-.  


 


 


 







Tidsplan og konsekvensutredning for økonomiske tiltak 


Plan og Miljø 


 


Innledning  


Mange av våre tjenester innenfor plan og miljø er gebyrbelagt. Det kan være grunnlag for en liten 


justering av disse i løpet av 2015. Dette vil bli lagt fram som en egen sak.  


Ut over dette vil en gebyrjustering bli foretatt i forbindelse med budsjettarbeidet.  


 


Ansvarlig leder:  


Avdelingsleder Ole Eide.  


 


Tiltak  


Gjennomgang av kommunale gebyrer med tanke på å øke inntektene.  


 


Faglige konsekvenser: 


Ingen  


 


Økonomiske konsekvenser pr år: 


Anslagsvis ca kr 50.000,-.  


 


Fremdriftsplan: 


Vil bli lagt fram som egen sak før sommeren.  


 


Økonomiske konsekvenser 2015: 


Anslagsvis ca 50.000,-.  


 


 







Tidsplan og konsekvensutredning for økonomiske tiltak 


Virksomhet FDV 


Innledning  


Marker kommune har veier rundt om i hele kommunen. Noen av disse kan det være aktuelt å 


privatisere. Saken er nå utredet.  


 


Ansvarlig leder:  


Virksomhetsleder Stein Erik Fredriksen 


 


Tiltak  


Kommunale veier overføres i størst mulig grad til private – utredes.  


 


Faglige konsekvenser/vurderinger 


Veien fra Vestre – Østre Otteid. 


 Stor almen interesse med adkomst til Stora Lee med badeplass og brygger. 


Veien fra Buer – Rørvik.(Rørvikveien) 


 Noe allmenn interesse med blant annet adkomst til Stora Lee og veiforbindelse mot Sverige. 


Skolebussen snur ved Rørvik. 


Veien videre fra Rørvik til Moen får ett kommunalt tilskudd for at den skal være åpen for 


allmenn ferdsel. 


Veien fra Kolstadmosen – Kasbo.(Kolstadveien) 


 Dette er en forbindelsesvei mellom Fv. 21 og Fv. B-840 


Veien fra Måstad dalen – Måstadsetra.(Langnesveien) 


 Noe almen interesse.  


Skolebussen kjører inn og snur ved Langnes. 


Rundkjøring med Sukkenveien. 


Veien fra Homanshaugen – Falkenberg – Rødenes kirke.(Rødenes kirkevei) 


 Stor almen interesse med Rødenes kirke og gravsted 


Tyvholmen friområde og badeplass. 







Disse 5 veiene har alle almen interesse av ulik karakter slik at driften bør fortsatt ligge hos 


kommunen. 


Trosvikveien. 


 Ingen almen interesse utover det å være adkomstvei til de forskjellige eiendommer. 


 


Kongsbakkveien. 


 Ingen almen interesse utover det å være adkomstvei til de forskjellige eiendommer. 


Disse 2 veier kan driftes av brukerne som sokner til veien for å komme til sine eiendommer.Det bør 


før en eventuell overdragelse være en befaring av veien hvor Marker kommune og oppsitterne er 


enige om veiens beskaffenhet.(Hva bør gjøres – krav og ønsker) 


 


Hva kan Marker kommune spare på disse 2 veiene. 


 


Tar en utgangspunktet i anbudet som Marker kommune fikk i 2009 og legger til økningen i 


konsumprisindeksen fra 2009 – 2015 som har en økning på 8,9 % 


Pris i 2009 kr.20 557,00 


Pris i 2015 kr.22 387,00 


 


Marker kommune gir et kommunalt tilskudd på den private veien som forbinder Rørvikveien 


sammen med veien på svensk side Moen. (Moenveien) 


Kr 16 000,00 fordelt på 3 km vei gir et tilskudd pr. km på kr.5333,33 


Hvis en beregner at det samme tilskudd gis pr. km. vei på disse får en:  


 


Besparelse Trosvikveien. 


 Anbudets kostnad kr.22 387,00 * 2,06 km  kr. 46 118,00 


- Tilskudd kr.5 333,33 * 2,06 km   kr. 10 987,00 


Besparelse på denne veien    kr. 35 131,00 


 


Besparelse Kongsbakkveien. 


 Anbudets kostnad kr.22 387,00 * 3,1 km  kr. 69 400,00 
 Tilskudd kr.5 333,33 * 3,1 km   kr. 16 534,00 


Besparelse på denne veien   kr. 52 866,00 


 
Besparelsen vil uten kommunalt tilskudd være kr. 115 518,00 
Besparelsen vil med kommunalt tilskudd være kr.   87 997,00 
 
Med eller uten tilskudd er besparelsen av en slik størrelse at ved å opprettholde alle disse veier som 
kommunale kan en ta ut den samme besparelsen over hele ansvarsområdet 5114 Veier, gater m. v. 
Ut fra dette anbefaler rådmannen at de kommunale veiene ikke privatiseres. 







Økonomiske konsekvenser pr år: 


Ca 88.000,-  


 


Fremdriftsplan: 


Saken er utredet.  


 


Økonomiske konsekvenser 2015: 


Usikkert  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Tidsplan og konsekvensutredning for økonomiske tiltak 


Virksomhet NAV 


 


Innledning  


Marker kommune tok imot flyktninger tidligere i år.  


 


Ansvarlig leder:  


Virksomhetsleder Marianne Hermanseter  


 


Tiltak 


Mottak av flyktninger  


 


Faglige konsekvenser: 


Ingen 


 


Økonomiske konsekvenser pr år: 


Ca 80.000,-  


 


Fremdriftsplan: 


Saken er gjennomført 


 


Økonomiske konsekvenser 2015: 


Ca 80.000,-  


 










