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Regnskap og årsberetning for 2015  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/16 Formannskapet 19.05.2016 

/ Kommunestyret  

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar det fremlagte regnskapet for 2015. 

2. Kommunestyret vedtar rå dmannens å rsberetning for 2015, og tar virksomhetenes 

å rsrapport til etterretning. 

3. Regnskapsmessig mindreforbruk i drift for 2015 på  kr 4.392.224,46 settes av til 

disposisjonsfond (256 00 029). Kr 9.618,93 settes av til disposisjonsfond Bruktbutikk 

(256 00 063).  

Regnskapsmessig mindreforbruk i investering for 2015 på  kr 5.324,75 settes av til tomtefond 

(253 00 004). 

 

 

Bakgrunn 

Kommunal- og regionaldepartementet har i forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10, 

fastsatt at regnskapet skal være avlagt/avsluttet innen 15. februar i året etter regnskapsåret, og 

godkjent av kommunestyret innen 30. juni i året etter regnskapsåret. 

 

Kontrollutvalget behandler årsoppgjøret i sitt møte 12. mai – uttalelsen deres sendes 

formannskapet og vedlegges ved utsending til kommunestyret. 

 

Årsregnskapet omfatter driftsregnskapet, investeringsregnskapet, balanseregnskap, 

økonomiske oversikter og noter, som er innarbeidet i regnskapsdokumentet. I likhet med 

budsjett, er regnskapet avlagt på rammenivå. 

 

Driftsregnskapet for Marker kommune 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig 

mindreforbruk. Resultatet viser et mindreforbruk på kr 4.401.843,39, og da er merforbruk fra 

2013 på kr 2.606.742,11 dekket inn. Dette betyr at Marker kommune kan være ute av Robek 

etter at regnskapet er godkjent av Fylkesmannen. 

   

Marker kommune hadde også et merforbruk i 2014 på kr 3.163.168,24 som skal dekkes inn i 

2016. Det er i budsjett 2016 vedtatt at hele merforbruket fra 2014 i sin helhet skal dekkes inn i 

2016. 

 

Marker kommune har i dag kr 0 i disposisjonsfond. For og kunne takle uforutsette hendelser 

som høyere utgifter/lavere inntekter, er det viktig og ha en reserve i form av disposisjonsfond. 

Hvor stort disposisjonsfondet skal være, er en politisk vurdering, men desto større 

disposisjonsfond, desto større økonomisk handlingsrom. Men, også disse midlene må skaffes 

til veie av de løpende inntektene. Avsetning til disposisjonsfond vil alltid være i konkurranse 

med løpende driftsutgifter. 
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Rådmannens forslag er derfor at det avsettes kr 4.392.224,46 til disposisjonsfond. 

I henhold til sak 20/14 i møte av 25.03.2014 i kommunestyret, ble det gjort følgende vedtak: 

“Et eventuelt overskudd av Samvirkelagets Bruktbutikk drift, benyttes til allmennyttige formål 

i Marker kommune. Formannskapet tar stilling til fordeling hvert år.” 

Overskuddet i Samvirkelagets Bruktbutikk i 2015 er på kr 9.618,93, dette forslås satt av til 

disposisjonsfond Bruktbutikk. 

 

Virksomhetenes totale resultat i 2015 ble på kr 176.696.468 mot revidert budsjett på kr 

177.718.000, et mindreforbruk på kr 1.021.532. 

 

Virksomhetene måtte etter vedtak i kommunestyret i juni 2015 spare til sammen kr 5.771.000. 

Dette har virksomhetene klart, og det har gjennom 2015 vært stort fokus på økonomi og 

innsparinger. Dette fortsetter vi med i 2016, og vi tror det er ytterligere rom for noe 

innsparinger uten at det går vesentlig ut over tjenestene til brukerne.  

 

Skatteinngangen for 2015 ble kr 6.559.997 høyere enn budsjettert. Dette var med på og gjøre 

sluttresultatet for Marker kommune så bra som det ble.  

 

Utviklingen i netto driftsresultat viser følgende: 

2011  0,87 

2012  0,00 

2013 -1,05 

2014 -1,23 

2015  1,64 

 

Netto driftsresultat er et mål på kommunens handlefrihet. Teknisk beregningsutvalg for 

kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU), har anbefalt fra 2014 at det nye nivået for 

kommunene settes til 1,75 % av inntektene. 

 

Investeringsregnskapet for Marker kommune avsluttes med et regnskapsmessig mindre-

forbruk  på kr 5.324,75. Dette foreslås i sin helhet avsatt til tomtefond. 

 

Finansieringsbehovet i investeringsregnskapet er kr 29.813 mill. Investeringer i anleggs-

midler utgjorde kr 13.806 mill, utlån og forskutteringer kr  0.400 mill, kjøp av aksjer og 

andeler kr 0.722 mill, avdrag på lån kr 2.394, og avsetninger kr 12.490 mill. Samlet 

finansieringsbehov utgjorde da etter dette kr 29.813 mill. 

 

Dette ble finansiert på følgende måte: bruk av lån kr 9.410 mill, salg av anleggsmidler kr 

0.713 mill, kompensasjon for merverdiavgift kr 1.086 mill, mottatt avdrag på utlån og 

refusjoner kr  11.863 mill,  andre renteinntekter med kr 4.220 mill, bruk av tidligere års 

udisponert kr 1.006 mill og bruk av avsetninger kr 1.520 mill. Sum finansiering viser da kr 

29.818 mill, som gir et mindreforbruk på kr 0.005 mill. 

 

Konklusjon 

Rådmannen vil anbefale at kommunestyret vedtar det fremlagte regnskap for 2015 samt 

forslag til disposisjon av regnskapsmessig mindreforbruk. Rådmannen vil videre anbefale at 

kommunestyret vedtar rådmannens årsberetning og tar virksomhetenes årsrapport til 

orientering. 
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Vedlegg 

Årsregnskap 2015 

Årsberetning 2015 med årsrapporter fra virksomhetene 

Revisjonsberetning for 2015 

Uttalelse fra kontrollutvalget fra møte 12.05.16.
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Justering av investeringsbudsjett 2016 - Grimsby barnehage  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/16 Formannskapet 19.05.2016 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Investeringsbudsjettet for 2016 justeres for følgende prosjekter: 

 

Prosjekt    Sum ekskl mva 

Grimsby barnehage – utbygging 624.920 

Sum     624.920 

 

Prosjektet som videreføres finansieres tilsvarende tidligere respektive vedtak om bruk av lån 

og gjennom kompensasjon av merverdiavgift. 

 

 

 

Bakgrunn 

I sak 9/14 av 2014, ble det foreslått og sette av kr 670.000 + mva til prosjektering av ny 

barnehage. Forslaget ble enstemmig vedtatt.  Det har kun blitt brukt kr 45.080 av disse 

prosjektmidlene i 2014 og 2015. Prosjektet ønskes nå videreført. Det vil bli satt i gang 

prosjektering av en eventuell ny barnehage i Marker kommune, og investeringsmidlene er 

tenkt brukt til det. 

 

Vurdering 

Etter gjennomgang av budsjetterte, men ikke fullt ut gjennomførte prosjekter foreslås 

videreføring slik: 

 

Prosjekt    Sum ekskl mva 

Grimsby barnehage – utbygging 624.920 

Sum     624.920 

 

 

Vedlegg: 

Detaljert regneark med alle posteringer for videreføring av ikke fullt ut gjennomførte 

prosjekter fra 2014/2015.



    

MARKER KOMMUNE 
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Utviklingsnettverk KS – Marker kommune 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/16 Formannskapet 19.05.2016 

/ Kommunestyret  

__________________________________________________________________________ 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret godkjenner deltakelse og gjennomføring av utviklingsnettverket i regi av KS 

som et svar på bestillingen i forbindelse med vedtak av driftsbudsjett 2016. 

Punkter som skal følges opp i tillegg til deltakelsen er  

- sak til kommunestyret rundt Frivilligsentralen. 

- en innsparing i 2016 på 1 million kroner 

- sak til kommunestyret for framdrift og mulig kommunal medfinansiering av Flishuset 

- delegeringsreglementet legges fram til behandling høsten 2016 

 

Kommunestyret godkjenner plan for innhold og gjennomføring av arbeidet i nettverket 

 

 

 

Sammendrag 

Fornyet behandling av tidligere sak til formannskapet. Saksframlegget er derfor mye det 

samme, men utarbeidet plan vedlegges. 

Kommunestyret gjorde i forbindelse vedtaket av driftsbudsjett 2016 en rekke tilføyelser som 

krever en innsats og oppfølging fra administrasjonens side. Dette i tillegg til en utviklings-

prosess som ble startet sommeren 2015 med noen konkrete forslag til prosjekter. Som følge av 

at Marker ble en Robek-kommune er vi også tilbudt deltakelse i et utviklingsnettverk, som vi 

har takket ja til. Dette betyr at vi har mange parallelle prosesser som vi må forholde oss til, og 

som hver for seg svarer delvis på kommunestyrets bestilling. Oppdragene har vært diskutert i 

rådmannens ledergruppe ved flere anledninger, med forslag om at det legges fram en sak for 

formannskapet, der administrasjonens forslag til en samordning og gjennomføring av dette 

legges fram.  

I og med at dette nok vil komme til å avvike noe i tid og innhold i forhold til kommunestyrets 

vedtak, finner vi det hensiktsmessig å få en bekreftelse på gjennomføringen i eget vedtak.  

Bakgrunn 

Kommunestyrets vedtak i forbindelse med driftsbudsjettet 2016 lyder: 

Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2016 vedtas med de brutto og netto driftsrammer 

som følger vedlagt budsjettskjema 1 A og budsjettskjema 1 B. Sum fordeling til drift 

settes til kr 192.475.000. Virksomhetene kan fritt disponere vedtatte netto driftsrammer 

innenfor den myndighet som er gitt i det til enhver tid gjeldende delegeringsreglement og 

økonomireglement. 
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Alle virksomhetslederes mål for virksomheten i 2016 settes opp som målbare tallverdier. 

Disse skal omfatte virksomhetens primærproduksjon, sykefravær, vikarbruk og så langt 

det passer: kundetilfredshet og medarbeidertilfredshet. Det skal foretas en full gjennomgang 

av kommunens delegeringsreglement i første halvår 2016. 

 

I 2016 utarbeides en kompetanseutviklingsplan med stillingsbeskrivelse for alle stillinger. 

Planene skal godkjennes av kommunestyret. Rådmannen utarbeider i løpet av 2016 

skriftlig stillingsinstrukser for alle stillinger i kommunen. I tillegg skal det utarbeides en 

kompetanseoversikt for samtlige ansatte. Rådmannen skal i løpet av året rapportere 

fremdriften til kommunestyret. Kvartalsrapporten skal i fremtiden inneholde en oversikt 

over antall årsverk, antall ansatte, stillinger og alderssammensetning. Dette ønskes både 

for virksomhetene og for kommunen som helhet. 

 

Rådmann utarbeider en kostnadskalkyle ved sammenslåing av virksomheter og eventuelt 

innsparing på denne omorganiseringen. Målsetting i 2016 er å redusere antall 

virksomheter. 

 

Nedlegging av frivilligsentralen trekkes ut av budsjettet i denne runden og overleveres til 

Rådmannen som får i oppgave å lage en egen sak rundt Frivilligsentralen. 

 

En målsetting angående reduksjon av sykefravær i prosent . 

 

Det avsettes 1 000 000 til disposisjonsfond, og 1 000 000 tilbakeføres til budsjettet til 

følgende poster: 300 000 til virksomhet politisk styring/administrasjon/felles utgifter, 300 

000 til barnehagene, 300 000 til barnevern og 100 000 til driftsrammen til bibliotek. 

 

Administrasjonen bes jobbe mot en innsparing i 2016 på 1 million kroner, som tilsvarer 

den del av eiendomsskatten som brukes på drift, slik at kommunestyret har en mulighet til 

å sette dette av til fond ved avleggelse av regnskap for 2016. 

 

I forbindelse med tilsagn om midler til oppussing av Flishuset på Ørje Brug, bes 

administrasjonen snarest mulig å legge fram en sak til kommunestyret for framdrift og 

mulig kommunal medfinansiering. 

Sommeren 2015 startet vi en prosess der formannskapet sammen med virksomhetsleder-

gruppen så på forenkling og forbedring av driften, og der vi konkluderte med behov for å 

jobbe med organisasjonsstruktur, organisasjonskultur og målstyring, noe som er ganske 

sammenfallende med vedtakets innhold. 

Kommunen har hatt flere møter med fylkesmannen knyttet til vår økonomisk situasjon, og vi 

er vi blitt oppfordret til å delta i nettverksarbeidet som KS arrangerer for kommuner i 

tilsvarende situasjon som oss. Vi har takket ja til det, og også fått økonomisk støtte til det fra 

fylkesmannen. 

Om dette nettverksarbeidet sier KS: 

KS inviterer til nettverk for kommuner som vil gjenskape økonomisk balanse og styre på resultat og 

kvalitet. Nettverket bygger på våre gode erfaringer med effektiviseringsnettverk generelt og 

erfaringer fra tidligere ROBEK- nettverk spesielt.  
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Gjennom 5 samlinger over 1,5 år setter vi søkelys på kommunens finansielle status, det økonomiske 

handlingsrommet i de viktigste tjenestene og utvikler et nytt styringssystem sammen med 

deltakerkommunene. Ut over dette tar vi med særtemaer /dypdykk etter mer avklarte ønsker fra 

kommunene. En forutsetning for å lykkes er at kommunene går aktivt inn fra første dag og følger opp 

arbeidet mellom samlingene.  
 

Det er også tidligere gjennomført nettverk innenfor dette fagområdet. Evalueringene viser at 

deltakerkommunene er fornøyde, og de har gjennomført endringer på bakgrunn av analyser og 

informasjon presentert gjennom nettverket.  
 

I løpet av perioden gjennomføres 5 samlinger og i tillegg ett kommunebesøk i hver kommune. KS 

bidrar med dokumentasjon, problemstillinger og prosessledelse, og kommunene deltar med 

fagkunnskap og egne problemstillinger. Kommunemøtene gir mulighet til å bruke KS til veiledning 

lokalt og skape en felles situasjonsforståelse i kommunen. 
 

Kommunen deltar med politisk ledelse, administrativ ledelse, rådmannens ledergruppe, tillitsvalgte 

og økonomisjef. 

Kommunen deltok på første samling med to politikere, tre virksomhetsledere, rådmann og 

økonomi/regnskapssjef og en tillitsvalgt. 

Vurdering 

Vi deltar nå i nettverket sammen med fire andre kommuner av ulik størrelse og med ulike 

problemstillinger; Hole, Nedre Eiker, Malvik og Midtre Gauldal. For videre deltakelse er det 

forutsatt at hver kommune skal utarbeide en strategi for innhold og gjennomføring. For vår 

kommune har vi meddelt at det er spesielt ønskelig med fokus på områdene 

 

- målstyring 

- rapporteringsrutiner 

- organisasjonsoptimalisering 

- økonomisk handlingsrom 

 

Hensikten vil kunne være 

- økt bevissthet i forhold til hvilke resultater som skal oppnås 

- bedre grunnlag for optimalisering av tjenestene 

- sikrere grunnlag for beslutninger  

- økt tilfredshet blant ansatte 

- større økonomisk handlingsrom 

Vi tror at vi gjennom dette skal kunne svare ut de fleste av de punktene som kommunestyret 

vedtok i desember. Ideelt sett skulle strategien vært klar til behandling i formannskapet nå, da 

fristen for levering til KS er 1. mai. Arbeidet med kommunereformen har imidlertid ikke gitt 

rom for dette, og det er samtidig ønskelig å få formannskapets synspunkter på 

gjennomføringen.  

Nedenfor kommenteres kommunestyrets vedtak punktvis og sett i forhold til hva som kan 

inngå i nettverksarbeidet: 
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Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2016 vedtas med de brutto og netto driftsrammer 

som følger vedlagt budsjettskjema 1 A og budsjettskjema 1 B. Sum fordeling til drift settes til 

kr 192.475.000. Virksomhetene kan fritt disponere vedtatte netto driftsrammer innenfor den 

myndighet som er gitt i det til enhver tid gjeldende delegeringsreglement og 

økonomireglement. 

 

Alle virksomhetslederes mål for virksomheten i 2016 settes opp som målbare tallverdier. 

Disse skal omfatte virksomhetens primærproduksjon, sykefravær, vikarbruk og så langt det 

passer: kundetilfredshet og medarbeidertilfredshet.  

 

 

Kommentar: 

Her er utfordringen å etablere et system som er enkelt i bruk og som kan benyttes over tid. 

Kommunestyret har tidligere vedtatt BMS (Balansert målstyring) som rapporteringssystem, 

men det er ikke rapportert systematisk på dette de siste årene. Vi hadde følgende vedtatte 

felles målekart: 

 
Vi benytter “Bedre kommune” både for brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser og 

har en viss form for systematikk i dette. Det anses at dette dekker det aller meste av det 

kommunestyret etterspør på området, med unntak av vikarbruk. 

 

Det er imidlertid noe skepsis til bruk av BMS, da det ikke er tilstrekkelig tilpasset den enkelte 

virksomhet. Virksomhetene ble derfor bedt om å lage sine tilpassende målekart, noe som er 

gjort. Disse er imidlertid aldri systematisk tatt i bruk i rapporteringen. Vi har også tatt inn et 

eget fokusområde knyttet til samfunnsutvikling. Her er måleområdene vi valgte  

 

 miljø og klima 

 livskvalitet og folkehelse 
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 med ungdom i fokus 

 levende lokalsamfunn 

 befolkningsutvikling 

 verdiskaping 

 

På første nettverkssamling ble det lagt stor vekt på målstyring. Om det ikke ble kalt balansert 

målstyring, så var det innholdsmessig ganske likt. Det tillates imidlertid en viss tilpasning av 

målekartet i forhold til den enkelte virksomhet. Et slikt system gjør rapporteringen enklere, og 

det anbefales at det jobbes videre med dette i nettverket. Vi tror vi med det som allerede 

finnes har et godt grunnlag for slik målstyring, og mener det i stor grad svarer på 

kommunestyrets bestilling. 

 

Det finnes mange systemer for oppfølging og rapportering, men de fleste er både omfattende 

og kostnadskrevende. Vi har derfor ikke gått til innkjøp av slike. Vi har nå imidlertid bedt om 

tilbud fra to forskjellige leverandører; Compilo og Kommuneforlaget, som har presentert dette 

for virksomhetslederne. Vi vil gjøre en vurdering av dette i forbindelse med arbeidet i 

nettverket. 

 

Det skal foretas en full gjennomgang av kommunens delegeringsreglement i første halvår 

2016. 

 

Kommentar: 

Elektronisk verktøy for utarbeiding og ajourhold av slikt reglement er anskaffet gjennom 

Kommuneforlaget og prosess er igangsatt. Vi ser dette som svært hensiktsmessig i forhold til 

å kunne ha et oppdatert regelverk til enhver tid. Det er imidlertid svært arbeidskrevende med 

en full gjennomgang av alle områder og alle regelverk, slik at det er lite trolig at vi får 

reglementet til behandling politisk i løpet av første halvår, men gjennomgangen blir i hvert 

fall gjort i løpet av første halvår og det blir lagt til grunn i arbeidet videre med vedtak i løpet 

av året. 

 

I 2016 utarbeides en kompetanseutviklingsplan med stillingsbeskrivelse for alle stillinger. 

Planene skal godkjennes av kommunestyret. Rådmannen utarbeider i løpet av 2016 skriftlig 

stillingsinstrukser for alle stillinger i kommunen. I tillegg skal det utarbeides en 

kompetanseoversikt for samtlige ansatte. Rådmannen skal i løpet av året rapportere 

fremdriften til kommunestyret. Kvartalsrapporten skal i fremtiden inneholde en oversikt over 

antall årsverk, antall ansatte, stillinger og alderssammensetning. Dette ønskes både for 

virksomhetene og for kommunen som helhet.   

 

Kommentar 

Dette er kanskje den delen av vedtaket som i minst grad ivaretas av nettverket. Dette vil 

imidlertid kunne ivaretas ved ta i bruk moduler i Visma som vi i dag ikke bruker eller ikke har 

kjøpt. Vi vil vurdere dette i forhold til kostnaden.  

 

Rapporteringen av antall ansatte og stillinger er tidligere gjort gjennom årsrapporten, mens det 

nå ønskes kvartalsvis rapportering. Dette er kan enkelt gjøres. Alderssammensetning anser vi 

å være mer spørsmål om beregning enn utredning, og denne type rapporter kan anskaffes for 

eksempel gjennom KS Arbeidsgivermonitor og PAI Statistikkpakke. Eksempler på dette vil 

bli vist på møtet. 
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Rådmannen utarbeider en kostnadskalkyle ved sammenslåing av virksomheter og eventuelt 

innsparing på denne organiseringen. Målsettingen er å redusere kostnader 

 

Kommentar 

Dette er helt klart en del av arbeidet i nettverket, men kanskje ikke med tanke på en 

fullstendig gjennomgang. Det en nå kan gjøre, er å se på enkelte tilpasninger ved dagens 

organisasjon, uten at en tar en full gjennomgang av alle virksomheter og utarbeider 

kostnadskalkyler som grunnlag. Utviklingshemmede og Omsorg er allerede samkjørt, og vi 

har videre diskutert muligheter for samordning av Bibliotek og Kultur/Fritid, Barnehage og 

Skole og FDV og Plan og miljø, noe som vil gi en relativt stor reduksjon i antall 

virksomheter. Administrasjonen anbefaler at dette tas som følge av en fortløpende vurdering 

og ikke som en helhetlig gjennomgang. 

    

Nedlegging av frivilligsentralen trekkes ut av budsjettet i denne runden og overleveres til 

Rådmannen som får i oppgave å lage en egen sak rundt Frivilligsentralen.  

 

Kommentar 

Egen sak vil bli lagt fram. 

 

En målsetting angående reduksjon av sykefravær i prosent . 

 

Kommentar 

Inngår i det første punktet 

 

Det avsettes 1 000 000 til disposisjonsfond, og 1 000 000 tilbakeføres til budsjettet til 

følgende poster: 300 000 til virksomhet politisk styring/administrasjon/felles utgifter, 300 000 

til barnehagene, 300 000 til barnevern og 100 000 til driftsrammen til bibliotek. 

 

Administrasjonen bes jobbe mot en innsparing i 2016 på 1 million kroner, som tilsvarer den 

del av eiendomsskatten som brukes på drift, slik at kommunestyret har en mulighet til å sette 

dette av til fond ved avleggelse av regnskap for 2016.  

 

Kommentar 

Vi vet at vi står overfor store utfordringer knyttet til fremtidig tjenesteproduksjon og en endret 

behovsprofil. Skal vi møte dette holder det ikke å gjøre et enkelt innsparingstiltak, vi må se 

mer grunnleggende på måten vi løser oppgavene på og nivået vi har på tjenestene. Det er ikke 

tenkelig at vi kan gjennomføre dette uten at det skal gå ut over noen.  

 

Dette er imidlertid ett av de områdene det skal jobbes mye med i nettverket, men dette gir 

neppe virkning på kort sikt. Vi må derfor i tillegg se på innsparingen i løpet av dette året, og 

det vil legges fram egen sak på det etter første tertialrapport. 

 

I forbindelse med tilsagn om midler til oppussing av Flishuset på Ørje Brug, bes 

administrasjonen snarest mulig å legge fram en sak til kommunestyret for framdrift og mulig 

kommunal medfinansiering. 

 

Kommentar 

Egen sak vil bli lagt fram. 



  Sak 25/16 
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Oppsummert 

 

Nettverksarbeidet vil hjelpe oss å organisere arbeidet med de temaene som er nevnt. Det er 

utarbeidet en prosjektplan som utgangspunkt for arbeidet og vi har hatt møte med KS 

Konsulent om gjennomføringen. Tilbud er ikke mottatt. 

 

Kostnader 

Kostnadene er ikke avklart, men mye av utgiftene dekkes av tilskudd fra fylkesmannen og av 

OU-midler. Innkjøp av systemverktøy må kommunen bære selv. 

 

Konklusjon 

Kommunestyrets budsjettvedtak ivaretas i stor grad gjennom deltakelse i KS Utviklings-

nettverk, med unntak av de strekpunkter som er nevnt i vedtaket.  



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  232 &16 

Saksbehandler: Eva Heed 

Dato:  10.05.2016 

Saksmappe:  16/138 

 

 

 

Utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/16 Formannskapet 19.05.2016 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknader om utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt avgjøres av 

administrasjonen. KSE sin Veileder om utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt 

legges til grunn for behandlingen. Formannskapet er klageinstans og avgjør eventuelle 

klagesaker. 

 

 

Sammendrag: 

I forbindelse med innføring av eiendomsskatt er det innkommet søknader om nedsettelse og 

ettergivelse av eiendomsskatt.  

 

Kommunenes Sentralforbund, Eiendomsskatteforum har utarbeidet en veileder for 

behandlingen av søknader om utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt. Denne 

påpeker at det må føres en streng praksis på området for ikke å svekke alminnelig 

betalingsmoral. Dette betyr at det skal mye til for å slippe å betale eiendomsskatt. Det må 

gjøres en konkret helhetsvurdering av hvert enkelt tilfelle og det er ikke mulig å unnta hele 

grupper.  

 

Viser til veileder som ligger vedlagt saken. 

 

Konklusjon: 

Søknader om utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt avgjøres av 

administrasjonen. KSE sin Veileder om utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt 

legges til grunn for behandlingen. Formannskapet er klageinstans og avgjør eventuelle 

klagesaker. 

 

 

Vedlegg:  Veileder om utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt 
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 Sammendrag 
 


Marker kommune har i mange år slitt med dårlig økonomi. Netto driftsresultat i % av brutto 
driftsinntekter har utviklet seg negativt fra 2009 og frem til i dag. Marker kommune har alltid 
vært en inntektssvak kommune med lav skatteinngang. 
 
I 2015 ble Marker kommune Robek kommune på bakgrunn av underskudd i 2013. I tillegg 
gikk Marker med underskudd i 2014. Resultatet for 2015 viser et overskudd som gjør at når 
regnskapet godkjennes av kommunestyret i juni, kommer vi ut av Robek. Det er i budsjett 
2016 lagt inn forutsetning om at hele underskuddet fra 2014 skal dekkes i 2016. Det ble på 
bakgrunn av underskuddet i 2014 satt i gang tiltak for innsparinger. Alle virksomhetene  
måtte spare der det var mulig å spare. I sum måtte virksomhetene spare kr 5.771.000. 
Endret inntektssystem for kommunene signaliserer ytterligere kutt i inntektene. Det er 
innført eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer med virkning fra 2016. Vi har fra 
tidligere hatt dette på verker og bruk. 
 
Gjennom kommunereformarbeidet har vi sett på muligheter for å løse utfordringer sammen 
med andre. Uavhengig av resultat på dette området må vi se på områder for forbedring og 
forenkling, samtidig som vi har resultatene i fokus. 
 
I Marker kommune sine styringsdokumenter i dag er det få konkrete målbare mål for 
virksomhetene. Det fokuseres lite på dette gjennom året i den løpende rapporteringen. I 
økonomirapportene i dag er det kun fokus på regnskap mot budsjett og avvik. Balansert 
målstyring er tidligere vedtatt, men ikke fulgt opp. Dette gjør at Marker ikke har brukt dette 
som et verktøy for å måle sine tjenester. Brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser 
har vært gjennomført, men det har ikke vært satt i system og heller ikke fulgt opp. Dette har 
da heller ikke vært med i det siste budsjett og økonomiplan 
 
Marker ønsker nå også å fokusere på målstyring i form av kvalitet og resultat på tjenestene. 
 
Det blir viktig fremover for Marker kommune og prioritere midlene våre riktig for å levere 
gode tjenester, men samtidig ha fokus på økonomi.  
 
 
Ørje 2016-04-30 
 
 
 
Morten Bakker   Vidar Østenby   Anne-Kari Grimsrud 
Saksordfører   Rådmann   Økonomi- og regnskapssjef 
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1. Innledning  
 
Kommunestyret gjorde i forbindelse vedtaket av driftsbudsjett 2016 en rekke tilføyelser som 
krever en innsats og oppfølging fra administrasjonens side. Dette i tillegg til en utviklings-
prosess som ble startet sommeren 2015 med noen konkrete forslag til prosjekter. Som følge 
av at Marker ble en Robek-kommune ble vi også tilbudt deltakelse i et utviklingsnettverk 
Det betyr at vi har en rekke parallelle prosesser som vi må samordne i et felles løp. 
 
Kommunestyrets vedtak i forbindelse med driftsbudsjettet 2016 lyder: 
 
Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2016 vedtas med de brutto og netto driftsrammer 
som følger vedlagt budsjettskjema 1 A og budsjettskjema 1 B. Sum fordeling til drift 
settes til kr 192.475.000. Virksomhetene kan fritt disponere vedtatte netto driftsrammer 
innenfor den myndighet som er gitt i det til enhver tid gjeldende delegeringsreglement og 
økonomireglement. 
 
Alle virksomhetslederes mål for virksomheten i 2016 settes opp som målbare tallverdier. 
Disse skal omfatte virksomhetens primærproduksjon, sykefravær, vikarbruk og så langt 
det passer: kundetilfredshet og medarbeidertilfredshet. Det skal foretas en full gjennomgang 
av kommunens delegeringsreglement i første halvår 2016. 
 
I 2016 utarbeides en kompetanseutviklingsplan med stillingsbeskrivelse for alle stillinger. 
Planene skal godkjennes av kommunestyret. Rådmannen utarbeider i løpet av 2016 
skriftlig stillingsinstrukser for alle stillinger i kommunen. I tillegg skal det utarbeides en 
kompetanseoversikt for samtlige ansatte. Rådmannen skal i løpet av året rapportere 
fremdriften til kommunestyret. Kvartalsrapporten skal i fremtiden inneholde en oversikt 
over antall årsverk, antall ansatte, stillinger og alderssammensetning. Dette ønskes både 
for virksomhetene og for kommunen som helhet. 
 
Rådmann utarbeider en kostnadskalkyle ved sammenslåing av virksomheter og eventuelt 
innsparing på denne omorganiseringen. Målsetting i 2016 er å redusere antall 
virksomheter. 
 
Nedlegging av frivilligsentralen trekkes ut av budsjettet i denne runden og overleveres til 
Rådmannen som får i oppgave å lage en egen sak rundt Frivilligsentralen. 
 
En målsetting angående reduksjon av sykefravær i prosent . 
 
Det avsettes 1 000 000 til disposisjonsfond, og 1 000 000 tilbakeføres til budsjettet til 
følgende poster: 300 000 til virksomhet politisk styring/administrasjon/felles utgifter, 300 
000 til barnehagene, 300 000 til barnevern og 100 000 til driftsrammen til bibliotek. 
 
Administrasjonen bes jobbe mot en innsparing i 2016 på 1 million kroner, som tilsvarer 
den del av eiendomsskatten som brukes på drift, slik at kommunestyret har en mulighet til 
å sette dette av til fond ved avleggelse av regnskap for 2016. 
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I forbindelse med tilsagn om midler til oppussing av Flishuset på Ørje Brug, bes 
administrasjonen snarest mulig å legge fram en sak til kommunestyret for framdrift og 
mulig kommunal medfinansiering. 
 
Sommeren 2015 startet vi en prosess der formannskapet sammen med virksomhetsleder-
gruppen så på forenkling og forbedring av driften, og der vi konkluderte med behov for å 
jobbe med organisasjonsstruktur, organisasjonskultur og målstyring, noe som er ganske 
sammenfallende med vedtakets innhold. 
 
Kommunen har hatt flere møter med fylkesmannen knyttet til vår økonomisk situasjon, og vi 
er vi blitt oppfordret til å delta i nettverksarbeidet som KS arrangerer for kommuner i 
tilsvarende situasjon som oss. Vi har takket ja til det, og også fått økonomisk støtte til det fra 
fylkesmannen. 
 
Om dette nettverksarbeidet sier KS: 
KS inviterer til nettverk for kommuner som vil gjenskape økonomisk balanse og styre på 
resultat og kvalitet. Nettverket bygger på våre gode erfaringer med effektiviseringsnettverk 
generelt og erfaringer fra tidligere ROBEK- nettverk spesielt.  
 
Gjennom 5 samlinger over 1,5 år setter vi søkelys på kommunens finansielle status, det 
økonomiske handlingsrommet i de viktigste tjenestene og utvikler et nytt styringssystem 
sammen med deltakerkommunene. Ut over dette tar vi med særtemaer /dypdykk etter mer 
avklarte ønsker fra kommunene. En forutsetning for å lykkes er at kommunene går aktivt inn 
fra første dag og følger opp arbeidet mellom samlingene.  
 
I løpet av perioden gjennomføres 5 samlinger og ett kommunebesøk i hver kommune. KS 
bidrar med dokumentasjon, problemstillinger og prosessledelse, og kommunene deltar med 
fagkunnskap og egne problemstillinger. Kommunemøtene gir mulighet til å bruke KS til 
veiledning lokalt og skape en felles situasjonsforståelse i kommunen. 
 
Vi deltar nå i nettverket sammen med fire andre kommuner av ulik størrelse og med ulike 
problemstillinger; Hole, Nedre Eiker, Malvik og Midtre Gauldal. For videre deltakelse er det 
forutsatt at hver kommune skal utarbeide en strategi for innhold og gjennomføring. Dette 
dokumentet er Marker kommunes prosjektplan for arbeidet, og må utvikles etter hvert som 
det er behov for det. Hovedfokus vil være 
 
- målstyring 
- rapporteringsrutiner 
- organisasjonsoptimalisering 
- økonomisk handlingsrom 
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1.1     Bakgrunn 


 
Hovedutfordringene i Marker er knyttet til  
 
- demografisk utvikling og behovsprofil 
- kommuneøkonomi 
 
Demografi 
 
Marker har gjennom mange år hatt en svakt positiv utvikling i forhold til innbyggertallet, 
men med ganske store svingninger og en negativ tilvekst i 2015. Befolkningsveksten er langt 
lavere enn de aller fleste andre kommuner i Østfold. 
 


 
  


I henhold til Telemarksforskning er imidlertid Marker en av landets mest attraktive 
kommuner for tilflytting, noe som forklares i at vi har hatt vekst i folketallet på tross av at 
antall arbeidsplasser er redusert med 12% i løpet av de siste 10 årene. Marker kommune har 
de siste årene ikke hatt midler til å drive aktiv markedsføring, sentrumsutvikling og 
næringsutvikling.  
 
Me hensyn til aldersfordelingen så skiller også grensekommunene seg fra de andre 
kommunene i Østfold ved at vi har en mye eldre befolkning. Dette illustreres godt av figuren 
nedenfor som viser antall personer i arbeidsfør alder pr person over 67 år. 
Utviklingen vil gå i retning av en enda eldre befolkning som gjør at vår behovsprofil i 
fremtiden blir annerledes. En større del av den samlede ressurstilgangen må dreies mot pleie 
og omsorg, og dette må om en ikke finner andre måter å løse det på, gå på bekostning av 
andre tjenesteområder. 
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Kommuneøkonomi 
 
Oversikten under viser økonomisk resultat i kommunen siden 2001, og i mange av årene har 
det vært negativt. Dette på tross av at vi i denne perioden har vært svært forsiktig med 
investeringer og har gjennomført mange effektiviseringstiltak.  


 
 


 
 


I sum driftes kommunen med lave kostnader, men kostnadene er likevel større enn vi har 
råd til. Dette skyldes blant annet at vi alltid har vært en skattesvak kommune med langt 
lavere skatteinntekter enn andre kommuner i Østfold, ca 73% av landsgjennomsnittet. Også 
etter inntektsutjevningen ligger vi lavt inntektsmessig. 


 
Både politisk og administrativt er det tatt grep for å bringe kommunens økonomi i balanse, 
og det ser nå ut som oppholdet på Robek-listen denne gangen ble kortvarig. Dette er mulig 
etter en stor innsats for å spare penger, samt at skatteinntektene er økt.  
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Eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer er innført med virkning fra 2016, så det kan 
bidra til en bedre situasjon en periode. I budsjettvedtaket er det imidlertid gitt beskjed om 
ytterligere innsparinger i driften og en plan for utfasing av eiendomsskatten så raskt som 
mulig. 
 
Fondsreserver er imidlertid oppbrukt og det er ikke avsatt midler for utvikling, slik at det 
fortsatt er nødvendig å se på hvilke ytterligere innsparinger som kan gjøres, blant annet for 
fortsatt å gi omsorg og barnevern rammer som er nødvendig for forsvarlig drift, da det er 
disse områdene som i de siste årene har hatt størst problemer med de vedtatte rammer. 
 
Det er på bakgrunn av dette nødvending med en målrettet gjennomgang av alle kommunens 
virksomhetsområder i forhold til brukere, medarbeidere og økonomi. Også 
samfunnsutviklerperspektivet må i denne sammenheng tillegges vekt. 
 


1.2    Dagen situasjon 


 
Marker kommune vedtok for en del år siden Balansert Målstyring som utgangspunkt for mål 
og rapportering. Dette har imidlertid ikke blitt fulgt opp i de siste årene, da fokuset fullt ut 
har vært på økonomi. Bruker- og medarbeiderundersøkelser gjennom Bedre Kommune er 
imidlertid benyttet, men uten at det er satt i sammenheng med vedtatte mål. 
 
I den løpende rapporteringen er det kun økonomi det fokuseres på. 
 
Kommunebarometeret viser følgende resultater for Marker 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Totalplassering (rapportert) 62 339 58 184 83 124 127


Totalplassering (oppdatert/sammenliknbar) 107 83 39 165 157 137 127


Uten hensyn til økonomiske vilkår 


(oppdatert/sammenliknbar)
219 188 126 273 247 248 235


Rangering inntektsnivå 376 376 396 408 405 412 412


 
 


I rapporten oppsummeres det slik for Marker kommune 
 


• Marker framstår med svært lave kostnader korrigert for 


utgiftsbehovet, det er disse nøkkeltallene som gir kommunen best 


plassering. Også innen vann, avløp og renovasjon blir det en 


plassering nær tabelltoppen. Over tid ser vi også en klart bedre 


plassering innen barnehage enn tidligere.


• Nøkkeltallene som trekker mest ned er innen de to viktigste 


sektorene, grunnskole og pleie og omsorg. Men begge steder er 


plasseringen ganske høyt på nederste halvdel av tabellen.   
 


 
Plassering og utvikling innen de ulike tjenesteområdene på Kommunebarometeret: 


 


Vekt (%) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Grunnskole 20 233 258 272 341 277 297


Eldreomsorg 20 293 295 318 283 215 199 295


Barnevern 10 105 94 1 97 104 64 185


Barnehage 10 378 352 335 383 243 248 112


Helse 7,5 300 328 334 378 401 375 325


Sosial 7,5 155 163 123 117 152 116 134


Kultur 2,5 119 72 84 79 106 86 117


Økonomi 10 145 130 171 292 288 386 234


Kostnadsnivå 5 23 12 7 32 19 63 12


Miljø og ressurser 2,5 298 200 189 94 92 72


Saksbehandling 2,5 73 46 38 129 267


Vann, avløp og renovasjon 2,5 12 10 58 36 45 46 31


Plasseringene er oppdatert med nøkkeltallene som er brukt i 2016-barometeret. Sammenliknbar serie
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Medarbeiderundersøkelse konkluderer med en tilfredshet som gjennomsnittet i landet 
 


 
 


 


2.      Prosjektmål 


2.1     Prosjektmål 


 


Prosjektet skal ha følgende temaer som utgangspunkt 
 
- målstyring 
- rapporteringsrutiner 
- organisasjonsoptimalisering 
- økonomisk handlingsrom 


 
 Målet med gjennomføringen vil blant annet være   
 


- Økt bevisstheten i forhold til mål og resultater 
- Kartlegging av forbedringspotensial på alle tjenesteområdene, blant annet med tanke på 


forenkling og forbedring av arbeidsprosesser 
- Videreutvikle rapporteringsverktøyene på alle nivåer 
- Forankre et helhetlig styringssystem i hele organisasjonen 
- Styrke holdning og kultur for endrings- og forbedringssamarbeid 


- Økt tilfredshet blant ansatte 


- Større økonomisk handlingsrom 
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2.2     Forankring til planverket 


 
Nylig vedtatt kommuneplan legger til grunn at vi skal  


 


 ha fornøyde innbyggere, i alle grupper og lag av befolkninga 


 opprettholde vårt lokalsamfunn uavhengig av hvordan kommunen er organisert i 
framtida 


 utnytte potensialet for gode tjenester som ligger i at Marker er en liten og oversiktlig 
kommune. 


 


Satsingsområdene i planen er  
 


 Befolkningsgrunnlag, kompetanse, næringsutvikling og attraktivitet  


 Kulturliv, tjenestetilbud og tettstedsutvikling     


 Samferdsel, transport og infrastruktur     


 Oppvekst, levekår og folkehelse     


 Bærekraftig utvikling 
 


De fleste av satsingsområdene er å betrakte som ikke lovpålagte, og det er kun mulig å 
fokusere spesielt på disse dersom det oppnås økonomisk handlingsrom til det. Det er her 
snakk om områder og tiltak som gjør et sted attraktivt for å bo, besøke og drive næring, og 
forutsetter at de lovpålagte oppgavene allerede er på plass. 


 


3.      Omfang og avgrensing  


3.1     Tidsmessig avgrensning 


 
Prosjektet skal gjennomføres uavhengig av de ordinære budsjett- og planprosesser i 
kommunen, men på sikt danne grunnlag for en bedre sammenheng mellom disse gjennom et 
vedtatt årshjul. Årshjulet skal ta utgangspunkt i det vi allerede har, men tilpasse dette i form 
og innhold. 


 
Prosjektperiode: 01.03.2016 – 30.06.2017 
 
Prosjektet startet med vedtak om deltakelse i utviklingsnettverket og deltakelse i den første 
nettverkssamlingen mars 2016 og vil avsluttes sommeren 2017. 


3.2  Oppgavemessig avgrensning 


 
Prosjektbeskrivelsen er Marker kommunes strategi for deltakelse i utviklingsnettverket. 
Innholdet sees i nært sammenheng med kommunestyrets budsjettvedtak fra desember 
2016, og det er avklart med formannskapet at deltakelse vil besvare de fleste oppdrag som i 
vedtaket ble gitt administrasjonen. Prosjektbeskrivelsen skal sendes KS som en forpliktelse 
på deltakelse 01.05.2016, men skal justeres og vedtas politisk i løpet av mai. 
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I gjennomføringen har vi valgt en politisk representant som prosjektansvarlig slik at vi sikrer 
at innhold og gjennomføring er i henhold til bestilling. 
 
Delegeringsreglement 
 
Marker kommune har pr i dag satt i gang jobb med nytt delegeringsverktøy, som en følge av 
budsjettvedtaket. Det siste vedtatte delegeringsreglementet i Marker kommune er fra 2004. 
Vi har kjøpt KF sitt system og har laget en organisasjonsstruktur og jobber nå med de 
forskjellige virksomhetene for å knytte lovverk til aktuelle tjenester. 
 
Et delegeringsreglement er viktig for å skape nødvendig klarhet i ansvars- , myndighets- og 
oppgavefordelingen mellom de politiske organene og i forhold til administrasjonen ved 
rådmannen. 
 
Arbeidet vil skje parallelt med hovedaktivitetene i utviklingsnettverket, og være en viktig del 
av besvarelsen til kommunestyret, men ikke en del av prosjektarbeidet. Det samme gjelder 
punktene i vedtaket knyttet til frivilligsentralen og informasjonssenteret på Bruget. 
 
 
 


4. Prosjektorganisering 


4.1 Prosjektledelse 
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4.2 Øvrige roller 


 


Roller og ansvar Beskrivelse 
 


Styringsgruppe  
 
 


Kjersti N Nilsen 
Morten Bakker 
Finn Henning Labråten 
Sten Morten Henningsmoen 
Tillitsvalgte 


Prosjektansvarlig (PA) 
 


Morten Bakker 


Prosjektleder (PL)  
 


Rådmann eller den som han utpeker 


Ekstern prosessveileder Håvard Moe, KS 


Referansegruppe Utvidet ledergruppe og tillitsvalgte 


Arbeidsgruppe I Utpekes av styringsgruppen om ønskelig 


Arbeidsgruppe II  Utpekes av styringsgruppen om ønskelig 


Arbeidsgruppe III Utpekes av styringsgruppen om ønskelig 


 


5. Beslutningspunkter, oppfølging og milepæler.   


5.1  Beslutningspunkter og milepæler 


 


Beslutningspunkter og milepæler 
 


Dato Ansvarlig Status 


Vedtak i formannskapet 14.04.16 Rådmannen  


Prosjektplan utarbeidet 30.04.16 Rådmannen  


Prosjektplan godkjent av KS 01.06.16 KS  


Forankring og informasjon 01.06.16 Rådmannen  


Bearbeidet prosjektplan ferdig 01.06.16 KRD  


Finansieringsplan- og søknader 01.07.16 Økonomisjef  


Prosjektet operativt 01.07.16 Prosjektleder  


Kommunedager Aug. 16 KS  


 


5.2 Oppfølging 


5.2.1 Prosjektmøter 


 
 Formål:  Styring av prosjektet, status og faglig kvalitetssikring. 
 Deltakere: PA og prosjektgruppen 
 Frekvens: Ved behov, men min. ett møte pr mnd 
 Referat til: Deltakere 
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5.2.2 Styringsgruppemøter 
 
 Formål:  Styring av prosjektet, status og innholdsmessig kvalitetssikring. 
 Deltakere: PL og styringsgruppe. 
 Frekvens: Formannskapets møter  
 Referat til: Deltakere 


5.2.3 Møte med PA og PL.  


 Formål: Sørge for innhold og framdrift i henhold til plan 
 Deltakere: PA, PL og andre personer etter behov. 
 Frekvens: Ved behov, men bør være hver 14. dag 
 Referat til: Deltagere 


5.2.4 Nettverksmøter 


 Formål: Deltakelse i KS-nettverket  
 Deltakere: Utpekes av styringsgruppen 
 Frekvens: Etter møteplan oppsatt av KS 
 Referat til: Deltagere 


 
5.2.5 Referansegruppemøter 


 Formål: Forankring og deltakelse  
 Deltakere: Utvidet ledergruppe og tillitsvalgte 
 Frekvens: Ett møte pr halvår 
 Referat til: Intranett 
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6. Risikoanalyse og kvalitetssikring 


6.1     Kritiske suksessfaktorer og risiko 


 


Risikofaktorer Beskrivelse 


Struktur - stor mengde forskjellige prosjekter og aktiviteter som trenger å 
koordineres 


- mange som skal involveres på forskjellige nivåer 
- må kvittere ut kommunestyrets bestilling 


Forankring - jobbingen må ha politisk og administrativ forankring i kommunen 
- forankring må føre til forpliktelse i forhold til deltakelse og 


oppfølging 
- manglede forankring gir dårlig oppslutning og vilje 
- kjerneverdien trygghet, trivsel og respekt må løftes fram 


Organisering - prosjektet må organiseres slik at det ivaretar både hensynet til 
brukerne og hensynet til oppdraget 


- helhet og sammenheng i arbeidet blir svært viktig   


Informasjon - ansatte må gis tilfredsstillende informasjon om arbeidet 
- positiv markedsføring må etterstrebes 
-  


Økonomi - både økonomien i selve prosjektet og tilgangen på økonomisk 
virkemidler vil være viktige elementer for å lykkes 


Juridiske 
begrensninger 


- ingen 
 


 
 


7. Gjennomføring 


7.1 Hovedaktiviteter 


 
 


Prosjektet er delt inn i fire hovedaktiviteter som må sees i sammenheng, men som likevel 
kan ha sin egen prosjektorganisering og framdrift. Styringsgruppen må ta stilling til 
organiseringen av disse. 
 


 HA1 Kartlegging av dagen situasjon 
 
Hva er de største utfordringene til Marker kommune? Hvor er det størst 
forbedringspotensial? Er det noen kommuner vi kunne lære noe av? Er vi trygge på at 
politikere og administrasjon har en felles virkelighetsoppfatning? Er det sikkert at vi har 
fanget opp de viktigste utfordringene? 
 
For å være trygge på at vi har et felles utgangspunkt for arbeidet, er en kartlegging av 
nåssituasjonen viktig. Hva er vi gode på, og hvor har vi forbedringsmuligheter. Er det ting vi 
gjør som opplagt burde vært annerledes? 
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Gjennom nettverksarbeidet vil KS hjelpe oss med å analysere egen situasjon og stille de rette 
spørsmålene. 
 
KOSTRA 2015 og Kommunebarometeret gir godt sammenlikningsgrunnlag, og med hjelp av 
erfarne analytikere vil det kunne gi oss et godt utgangspunkt for det videre arbeidet. 
 
Vi ønsker også gjennomført en leveranse fra KS på Kommunekompasset, som i tillegg til de 
kvantitative verdiene også gjør en kvalitativ analyse av kommunen. 
 
Kartleggingen av nåsituasjonen burde ideelt sett være klar til sommeren 2016. Vi har 
imidlertid bedt om å få kommunedagene i nettverket i august, slik at dette kanskje er et mer 
realistisk tidspunkt for ferdigstilling. Trolig vil det meste av analysene kunne gjennomføres 
før kommunedagene, slik at disse dagene brukes til presentasjon og forankring. 
 
Målsettingen er enighet om utgangspunktet og en felles virkelighetsoppfatning. 
 
HA2 Etablere system for mål og resultatstyring 
 
I Marker kommune styrer vi i dag i alt for liten grad på mål og resultat og politikerne har 
derfor bedt administrasjonen om en gjennomgang av styringssystemene med dette 
utgangspunkt. 
 
Her er utfordringen å etablere et system som er enkelt i bruk og som kan benyttes over tid. 
Kommunestyret har tidligere vedtatt BMS (Balansert målstyring) som rapporteringssystem, 
men det er ikke rapportert systematisk på dette de siste årene. Vi hadde følgende vedtatte 
felles målekart: 
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Vi benytter “Bedre kommune” både for brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser 
og har en viss form for systematikk i dette. Det anses at dette dekker det aller meste av det 
kommunestyret etterspør på området, med unntak av vikarbruk. 
 
Det er imidlertid noe skepsis til bruk av BMS, da det ikke er tilstrekkelig tilpasset den enkelte 
virksomhet. Virksomhetene ble derfor bedt om å lage sine tilpassende målekart, noe som er 
gjort. Disse er imidlertid aldri systematisk tatt i bruk i rapporteringen. Vi har også tatt inn et 
eget fokusområde knyttet til samfunnsutvikling. Her er måleområdene vi valgte  
 
• miljø og klima 
• livskvalitet og folkehelse 
• med ungdom i fokus 
• levende lokalsamfunn 
• befolkningsutvikling 
• verdiskaping 
 
På første nettverkssamling ble det lagt stor vekt på målstyring. Om det ikke ble kalt balansert 
målstyring, så var det innholdsmessig ganske likt. Det tillates imidlertid en viss tilpasning av 
målekartet i forhold til den enkelte virksomhet. Et slikt system gjør rapporteringen enklere, 
og det anbefales at det jobbes videre med dette i nettverket. Vi tror vi med det som allerede 
finnes har et godt grunnlag for slik målstyring, og mener det i stor grad svarer på 
kommunestyrets bestilling. 
 
Det finnes mange systemer for oppfølging og rapportering, men de fleste er både 
omfattende og kostnadskrevende. Vi har derfor ikke gått til innkjøp av slike. Vi har nå 
imidlertid bedt om tilbud fra to forskjellige leverandører; Compilo og Kommuneforlaget, som 
har presentert dette for virksomhetslederne. Vi vil gjøre en vurdering av dette i forbindelse 
med arbeidet i nettverket. 
 


 
 
Målsettingen er at vi får etablert system for å måle og vurdere som en del av budsjett-
prosessen i kommunen, slik at det legges vekt på kontinuerlig læring og forbedring. En anser 
at dette blir hoveddelen av prosjektet, og innhold og framdrift på dette området må avklares 
mellom ekstern prosessveileder og nettverket. 
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HA 3 Organisasjonskultur 
 
Kommunen har tidligere vedtatt verdier, kjøreregler og etiske retningslinjer, men disse er i 
liten grad del av det daglige arbeidet. Selv om vi i snitt på medarbeiderundersøkelsen er på 
høyde med gjennomsnittet, så er det likevel en del områder som det bør jobbes mer med. I 
utviklingsarbeidet som ble startet sommeren 2015 var ett av innspillene «Hvordan skal skape 
kultur av ukultur», der det var ønskelig med fokus på holdninger, uttrykksmåte, 
arbeidsglede, arbeidsmoral, arbeidsmiljø, omdømme. Dette i erkjennelsen av at det på 
enkelte områder er potensial for forbedring. Kan vi gjennom å sette rett fokus på arbeidet 
gjøre det slik at endringer blir mindre truende og forbedringsarbeidet mer interessant? 
 
Målet er en organisasjon som er omstillingsdyktig og endringsvillig og som tar utfordringer 
med godt humør og pågangsmot i stedet for forsvar og sure miner. 
 
HA4 Optimalisering av prosesser og strukturer 
 
Utviklingsarbeidet sommeren 2015 satte fokus på at vi i for liten grad utnytter de systemer 
og verktøy vi har enkel tilgang på, som for eksempel kompetansemodul og forhandlings-
modul i Visma, samt de muligheter som ligger der med hensyn til personalmeldinger og 
arbeidsavtaler. Dette i seg selv besvarer den delen av kommunestyrets bestilling, men er 
ikke tatt i bruk. Det finnes sikkert flere områder der det er mulig å optimalisere bruken av 
det vi allerede har, og eventuelt samordne og samarbeide på tvers av virksomheter. 
 
I prosjektet ønsker vi en total gjennomgang av alle virksomheter for å kartlegge prosesser, 
tidstyver og se på mulige endringer. Gjennom dette vil vi også ta inn bestillingen til en 
ytterligere innsparing på driftsbudsjettet. Målet er en mer effektiv organisasjon og et større 
handlingsrom. 


 


 Hovedaktivitet Oppgave Resultat 


HA1 Kartlegging av dagens 
situasjon 


Gjennomgang av utvalgte 
parametere som grunnlag for 
objektiv vurdering 


Forankring av arbeidet 
Enighet om utgangspunktet 


HA2 Etablere system for mål og 
resultatstyring 


Forankre og drøfte behov 
Fastsette mål og 
styringsparametere  
Valg av styringssystem 


Etablert system for å måle og 
vurdere 
Kontinuerlig læring og 
forbedring 
 


HA3 Organisasjonskultur Bygge og forankre verdigrunnlaget 
Tydeliggjøre behovet for 
endringsarbeid 
Ufarliggjøre endrings-prosesser 


Kultur for endring og 
forbedring 


HA4 Optimalisering av prosesser 
og strukturer 
 
 


Gjennomgang av alle virksomheter 
med tanke på forenkling og 
forbedring 
Ta i bruk nødvendige verktøy (som 
alt finnes) 
Samordning og samarbeid på nye 
områder 
Mindre endringer i organisasjonen 


En mer effektiv organisasjon og 
større økonomisk 
handlingsrom 
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7.2     Tids- og ressursplaner 


 


Hovedaktiviteter / aktiviteter Tidsplan – 2016/2017 


1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 


       


Organisering av arbeidet        


Samlinger i nettverket        


Kommunesamling Marker        


Mål og resultatstyring        


Organisasjonskultur        


Optimaliseringsarbeid        


Forankring og innføring        


Rapport og oppfølging        


Prosjektgruppemøter        


Milepæler        


Informasjon og forankring        


8. Økonomi 
 


Budsjett 2016 2017 Sum 


Deltakelse i KS-nettverk    


Prosjektledelse    


Reise- og oppholdskostnader    


KS-konsulent    


Kommunekompasset    


Kommunebarometeret    


Andre kostnader    


     


Arbeidsinnsats fra kommunene    


Sum     


 
 


 


Finansieringsplan 2016 2017 Sum 


Fylkesmannen i Østfold    


OU-midler    


Egenfinansiering    


Arbeidsinnsats fra kommunene    


Sum    
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9. Kontrakter og avtaler 


 


Kontrakt Kunde Arkivreferanse  Dato 


    


    


    


 
 
  
 


               







Bedre styring  Prosjektplan 
  Versjon 1.0 
  Dato : 30.04.16 
  Side 21 av 21 


 


 








 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


               
 
 
 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Veileder om utsettelse, nedsettelse og 
ettergivelse av eiendomsskatt 


KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON 
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___________________________________________________________________ 
 


Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum 
v/ advokat Gry Brandshaug Dale - februar 2013 


gry.brandshaug-dale@ks.no  


__________________________________________________________________________ 
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1. Gjeldende regel for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt 
 


Utlignet eiendomsskatt skal som den klare hovedregel betales, enten det skjer frivillig eller 


etter tvangsinndrivelse. 


 


Etter eiendomsskatteloven § 28 kan imidlertid den utlignede eiendomsskatten settes ned 


eller ettergis dersom nærmere bestemte vilkår er til stede.  


 


Selv om det ikke er sagt uttrykkelig i bestemmelsen, må den også gi adgang til utsettelse 


med innbetaling av eiendomsskatt som et supplement til den adgang skatteinnkreveren har 


etter § 25 annet ledd, jf. Harboe, Kommentarutgave til eiendomsskatteloven s. 149.  


 


Ved lov 22. juni 2012 ble det gjort omfattende endringer i eiendomsskattelovens 


saksbehandlingsregler. Endringene trådte i kraft 1. januar 2013. Forarbeidene til 


endringsloven er Prop. 112 L (2011-2012). 


 


Ved lovendringen ble forvaltningsloven gitt alminnelig anvendelse i eiendomsskattesaker. 


Det ble gjort unntak for forvaltningslovens regler om begrunnelsesplikt, men for øvrig er 


forvaltningslovens regler i all hovedsak gjort gjeldende på alle deler og trinn av 


saksbehandlingen. Dette representerer en vesentlig endring, som stiller større krav enn 


tidligere til administrasjonens og nemndenes saksbehandling. I denne veilederen er det 


punkt 3.5 om klage som på bakgrunn av lovendringen er endret med virkning fra 1. januar 


2013. 


 


I denne veilederen vil vi se nærmere på når skatten kan settes ned eller ettergis, og i punkt 3 


vil vi se nærmere på når det kan gis betalingsutsettelse. 


 


2. Vilkår for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt 


 


2.1 Utgangspunktet: Lovens ordlyd 


Det er to vilkår som må være til stede for at eiendomsskatten skal kunne settes ned eller 


ettergis i henhold til eiendomsskatteloven § 28;  


 


 det må foreligge ”særlege grunnar” og 


 disse særlige grunnene må gjøre det ”særs urimeleg” om hele eiendomsskatten ble 


innkrevd.  


 


Dette er strenge vilkår og det skal således svært mye til for at en skatteyter skal få medhold i 


at skatten settes ned eller ettergis ut fra såkalte rettferdighetsgrunner. I forarbeidene til ny 
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skattebetalingslov, Ot.prp. nr. 83 (2004-2005) punkt 19.2.1, uttales det om lempningsregelen 


i forhold til formues- og inntektsskatt i skattebetalingsloven § 41 nr. 1 at  


 


”bestemmelser som åpner for lempning av rimelighetshensyn, er ment å fungere som 


sikkerhetsventiler for tilfeller hvor det vil fremstå som særdeles urimelig å 


opprettholde et krav. Praksis på området er derfor streng. Når Stortinget har fastsatt 


en skatte- eller avgiftplikt, er utgangspunktet at det aktuelle kravet skal betales. En 


liberal lempningspraksis vil svekke betalingsmoralen, og kan gi uheldige signaler til 


skyldnere som - til tross for en vanskelig økonomisk situasjon - oppfyller sine 


forpliktelser. At private kreditorer gis fordeler på bekostning av det offentlige må 


også unngås. I 1999 fikk nærmere 80 prosent av de som søkte om lempning av 


rimelighetshensyn avslag.” 


 


Bestemmelsen om betalingsutsettelse og betalingsnedsettelse av formues- og inntektsskatt 


følger nå av skattebetalingsloven § 15-1. De samme hensyn som uttales i forhold til denne, 


vil etter vårt syn gjøre seg gjeldende i forhold til eiendomsskatten. Lovens bestemmelse om 


nedsettelse og ettergivelse bør primært fungere som en ren sikkerhetsventil for å hindre at 


eiendomsskatten får sterkt urimelige utslag. Kommunene bør unngå en liberal praksis som 


er egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoral.  


 


Ordet ”kan” angir at avgjørelsen er skjønnsmessig og skal treffes etter en helhetsvurdering. 


Det er som utgangspunkt ingen som har rettskrav på nedsettelse eller ettergivelse.  


 


Loven gir ikke noe konkret eksempel på en situasjon hvor det er hjemmel for å sette ned 


eller ettergi eiendomsskatten. Gjennomgangen i det følgende vil omhandle hva som 


nærmere ligger i lovens krav.  


 


2.2 Gjeldsproblemer er ikke tilstrekkelig 


Anstrengt økonomi som følge av høy gjeldsbelastning gir i seg selv ikke grunnlag for 


nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt. Personer med høy gjeldsbelastning bør 


henvises til å søke gjeldsordning. I forhold til lemping av inntekts- og formuesskatten 


fremgår denne løsning av Skattedirektoratets Melding SKD nr. 12/02, 28. mai 2002 om 


Lempning av skatter og avgifter med renter og omkostninger av billighetshensyn, som kan 


lastes ned fra deres nettside, www.skattedirektoratet.no. Etter vårt syn må tilsvarende 


gjelde i forhold til nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt.  


 


2.3 Sviktende økonomi på grunn av sykdom, ulykke eller lignende 


I forarbeidene til eiendomsskatteloven uttales det at skatteevnen og økonomien til eieren 


ikke har noe å si for beregningen (utligningen) av eiendomsskatten. I spesielle tilfeller kan 


det imidlertid virke urimelig å kreve inn skatten uten hensyn til skattyterens økonomi.  


 



http://www.skattedirektoratet.no/





5 


 


Skattyteren kan for eksempel ha kommet i økonomiske vanskeligheter, fordi han har lavere 


inntekt på grunn av sykdom, og han ikke har formue som han kan møte motgangen med. I 


slike eller tilsvarende tilfeller bør skatten kunne settes ned eller frafalles. Departementet 


uttaler videre at det likevel er grunn til å understreke at nedsettelse eller frafallelse av 


rettferdighetsgrunner bare bør være aktuelt som rene unntak. Oftest kan det være nok for 


skattyteren at skatteinnkreveren går med på betalingsutsettelse etter § 25 annet ledd, jf. 


Ot.prp. nr. 44 (1974-75) s. 16. 


 


I departementets eksempel er det for det første et vilkår at skattyteren har lavere inntekt på 


grunn av sykdom, og for det andre at han ikke har formue som han kan betale 


eiendomsskatten med. Hvis skattyter har så stor formue at han med rimelighet kan betale 


eiendomsskatten, vil vilkåret for nedsettelse/ettergivelse ikke være oppfylt.  


 


Betalingsproblemer er så langt vi kjenner til den vanligste årsaken til at en skattyter får satt 


ned eller ettergitt eiendomsskatten. I departementets eksempel har betalingsvanskene sin 


bakgrunn i sykdom, og skatteyter har heller ikke formue til å møte betalingsproblemene 


med. Et tilsvarende eksempel kan være at betalingsvanskene har sin årsak i ulykke, varig 


invaliditet eller lignende. 


 


Ved dødsfall antar vi at det vil være mest aktuelt med betalingsutsettelse til boet er overtatt 


til privat skifte eller det er åpnet offentlig skifte. Vilkårene for nedsettelse eller ettergivelse 


vil som utgangspunkt ikke være til stede. Unntak kan for eksempel tenkes dersom 


mindreårige har arvet en eiendom som de selv bor i.  


 


Se for øvrig punkt 2.6 nedenfor om likebehandling. 


 


2.4 Brann eller annen skade på eiendommen 


Finansdepartementet har gitt uttrykk for at nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt 


kan være aktuelt dersom en eiendom blir ødelagt ved brann eller på annen måte, inntil 


omtaksering av eiendommen er gjennomført. 


 


Dette er en relevant problemstilling når skaden eller ødeleggelsen skjer i 10-årsperioden 


mellom hver taksering. Videre er dette bare en relevant problemstilling for skatt som er 


utlignet i det skatteåret da skaden eller ødeleggelsen skjedde. Eiendommen vil være 


verdsatt når skaden eller ødeleggelsen inntrer, og den misvisende taksten blir lagt til grunn 


for skatt i det året for eksempel bygningen brenner ned til grunnen.  


 


For senere skatteår blir eiendommen omtaksert, jf. eiendomsskatteloven § 8 A-3 femte ledd 


som sier at omtaksering i tiden mellom de alminnelige eiendomsskattetakseringer skal skje 


når de på eiendommen bestående bygninger nedrives eller ødelegges av brann eller 


lignende. 
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Rettferdighetsgrunner tilsier at skatten bør settes ned helt eller delvis for det skatteåret 


bygningen brant ned, siden skattegrunnlaget ikke lenger finnes.  


 


Vi understreker for ordens skyld at det også i slike tilfeller som nevnt i dette punktet, skal 


gjøres en konkret helhetsvurdering om det vil virke særs urimelig å fastholde kravet på 


eiendomsskatt i henhold til lovteksten i eiendomsskatteloven § 28.  


 


Harboe, Kommentarutgave til eiendomsskatteloven, uttaler på side 150 at det i denne 


forbindelse bør tas i betraktning hvor stor nedsettelse som vil være aktuell og hvordan en 


eventuell nedsettelse vil virke inn på skattyterens økonomi. Videre uttales det at det også 


bør tas i betraktning at påkostning av eiendom ikke umiddelbart fører til økt eiendomsskatt, 


og dermed er det ikke så selvsagt at en verdireduksjon uten videre skal føre til lavere 


eiendomsskatt.  


 


Det vises for øvrig til punkt 2.6. 


 


En utsettelse av betaling av eiendomsskatt, jf. punkt 1 ovenfor og punkt 4 og 5 nedenfor, vil 


etter vår vurdering i disse tilfellene ikke være et særlig aktuelt alternativ til nedsettelse eller 


ettergivelse etter § 28.  
 


2.5 Ikke nok i seg selv å være pensjonist eller minstepensjonist 


Finansdepartementet har i brev av 6. januar 1997 besvart en henvendelse fra en kommune, 


hvor bystyret hadde fattet vedtak om å subsidiere eiendomsskatten for minstepensjonister 


med et angitt årlig beløp. 


 


Departementet viser til brev av 12. november 1996, hvor det er uttalt blant annet følgende 


om eiendomsskatt for pensjonister i forhold til eiendomsskatteloven § 28: 


"Bestemmelsen oppstiller svært strenge vilkår for at eiendomsskatt skal kunne 


nedsettes eller helt ettergis. (….) Etter departementets oppfatning åpner ikke 


eiendomsskatteloven § 28 for at kommunen skal kunne foreta en generell nedsetting 


eller frafallelse av eiendomsskatten for pensjonister, eventuelt minstepensjonister. 


Spørsmålet om nedsetting eller frafallelse av eiendomsskatt må derfor avgjøres 


konkret i hvert enkelt tilfelle. Pensjon kan i seg selv ikke ansees som en særlig grunn 


som gjør det særlig urimelig å kreve inn eiendomsskatt.” 


 


Departementet kan ikke se at det foreligger andre grunnlag for kommunen til å frita 


pensjonister fra eiendomsskatt." 


 


I Harboe, Kommentarutgave til eiendomsskatteloven, uttales det på s. 149 at i enkelte 


kommuner er det visstnok vanlig å frita pensjonister for eiendomsskatt. Det kan i følge 
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Harboe trolig forsvares hvis unntaket begrenses til minstepensjonister uten formue, men 


dersom det også omfatter pensjonister med større inntekter eller formue, antas det at et 


generelt fritak ikke vil samsvare med loven.  


 


Stavang, Eigedomsskatt, antar på s. 108 at heller ikke minstepensjonister kan fritas på 


generell basis, og at de uansett ikke kan forvente skattefritak dersom de bor for kostbart og 


kan finne seg rimeligere boliger.  


 


Oppsummert kan vi si at det er klart at minstepensjonister ikke kan fritas på generell basis, 


fordi det ikke er en særlig grunn i seg selv å være minstepensjonist. De kan i tillegg ha 


formue som de kan betale eiendomsskatten med. Ut fra lovens ordlyd, formålet, 


kommentarene i forarbeidene til henholdsvis eiendomsskatteloven og ny skattebetalingslov, 


samt uttalelsene fra Finansdepartementet referert ovenfor, må det gjøres en konkret 


helhetsvurdering. Dersom minstepensjonister ikke har særlig formue og inntekt som blir 


skattlagt etter skatteloven, og de heller ikke bor for kostbart, vil det etter vår vurdering 


kunne være adgang til å sette ned eller ettergi eiendomsskatten i en konkret sak.  


 


Et aktuelt spørsmål er om det i stedet for nedsettelse eller ettergivelse, kan gis tilskudd til for 


eksempel minstepensjonister, og at dette tilskuddet mer eller mindre settes lik 


eiendomsskatten. Dette spørsmålet vil ikke bli drøftet i sin helhet i denne veilederen, da det 


vil føre for langt. Men som utgangspunkt kan vi si følgende; etter vår vurdering kan et slikt 


tilskudd lett anses som en omgåelse av regelen i eiendomsskatteloven, men dette må 


vurderes konkret i den enkelte sak. Kommunen vil stå fritt til å gi tilskudd til pensjonister, 


men hvis dette kobles direkte opp mot eiendomsskatten, enten i kommunestyrevedtak eller 


på annen måte, kan det fremstå som en omgåelse. Dette vil i alle fall gjelde hvis eiendoms-


skattekontoret deler ut tilskuddet, tilskuddet tilsvarer eiendomsskatten, og det er utviklet 


retningslinjer for nedsettelse m.v. som også omhandler tilskudd til eiendomsskatt. 


 


Finansdepartementets uttalelse av 6. januar 1997 er nærliggende å forstå slik at direkte 


tilskudd til eiendomsskatt ikke er tillatt. 


 


De som har behov for det, og som ikke får innvilget nedsettelse eller ettergivelse, kan 


eventuelt søke om bostøtte. 


 


2.6 Likebehandlingsprinsippet 


Likhetsprinsippet i skatteretten innebærer at likeartede faktiske omstendigheter skal gi like 


skatterettslige virkninger. Dersom kommunen ettergir skatten til en skattyter med 


betalingsproblemer, må kommunen også ettergi skatten til andre skattytere som er i en 


tilsvarende situasjon. Likhetstanken er et såkalt allment rettsprinsipp.  
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Brudd på likebehandlingsprinsippet vil ikke foreligge dersom en forskjellbehandling skyldes 


at en skattyter ikke har søkt om nedsettelse/ettergivelse. Kommunen har som utgangspunkt 


ikke plikt til å vurdere spørsmålet om nedsettelse/ettergivelse når det ikke foreligger søknad.  


 


Det er viktig at det gjøres en konkret helhetsvurdering av om den aktuelle skattyteren skal få 


satt ned eller ettergitt den utlignede eiendomsskatten. Ofte kan det være nok at 


vedkommende får utsettelse med betalingen, jf. eiendomsskatteloven § 25. Andre 


skatteytere i kommunen kan ha innvendinger mot at en annen skattyter får satt ned eller 


ettergitt skatten når ikke de eller andre får det. Da bør kommunen være trygg på at det er 


foretatt en forsvarlig vurdering av dette enkelttilfellet, og at vedtaket ikke er i strid med 


likebehandlingsprinsippet.  


 


2.7 Særlig om juridiske personer og næringsdrivende 


Hvis skattyter er en juridisk person, vil rimelighetsgrunner knyttet til fysiske personer som 


regel ikke være relevante. Unntak kan tenkes i mindre virksomheter hvor sykdom, dødsfall 


el. fører til alvorlige problemer. For øvrig vil det som er sagt ovenfor i punkt 2.4 om skade på 


bygning m.v. også være relevant i forhold til juridiske personer. 


 


Skattefordeler som innvilges en eller flere bestemte foretak som driver næringsvirksomhet 


(økonomisk virksomhet), vil i visse tilfeller kunne reise spørsmål i forhold til EØS-reglene om 


offentlig støtte. Etter EØS artikkel 61 (1) vil offentlig støtte som gis til et eller flere bestemte 


foretak, som vrir eller truer med å vri konkurransen, rammes av regelverket i den utstrekning 


støtten påvirker samhandelen mellom landene i EØS-området. En forutsetning for å rammes 


av EØS-regelverket, er blant annet at skattefordelen i realiteten tilgodeser en eller flere 


foretak. Med dette menes at skattefordelen må være selektiv i forhold til dens virkning.  


I den grad skattefordelen er mer generell og lik for alle, vil det normalt ikke oppstå noe  


”EØS-problem”. Den nærmere grensen i forhold til vilkårene i EØS artikkel 61, må avgjøres 


konkret. 


 


I den grad den økonomiske fordelen rammes av EØS-regelverket, er utgangspunktet at 


støtten er forbudt. Unntak fra dette forbudet kan besluttes av ESA dersom de etter 


forutgående notifikasjon har godkjent fordelen for å likevel være forenlig med EØS-avtalen, 


jf. art. 61 (3) som utdypes i særlige retningslinjer. En annen mulighet for at støtten kan bli 


lovlig, og uten behov for notifikasjon, er at støtten faller innenfor særlige regler 


(forordninger) om gruppefritak. Dette siste er særlig aktuelt dersom støtten er 


bagatellmessig, ved at skattefordelen som mottas, ikke sammen med øvrig støtte, utgjør 


mer enn en totalverdi på 200.000 euro (tilsvarende ca. NOK 1,7 millioner) i løpet av de siste 


tre årene.  
 


Det vises for øvrig til EØS regelverket.  
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2.8 Oppsummering 


Det skal på bakgrunn av ovennevnte mye til for at en skatteyter oppfyller lovens krav for å få 


satt ned eller ettergitt eiendomsskatten. Et eksempel er at han på grunn av sykdom har fått 


reduserte inntekter og i tillegg ikke har formue å betale eiendomsskatten med. Pensjonister, 


herunder minstepensjonister, kan ikke få satt ned eller ettergitt skatten på generell basis. 


Det må også for en pensjonist foreligge en særlig grunn og denne må gjøre det særlig 


urimelig å kreve inn hele skatten. Det er en konkret helhetsvurdering som skal ligge til grunn 


for avgjørelsen. Likebehandlingsprinsippet, herunder en svekkelse av allmenn 


betalingsmoral, er et moment i denne vurderingen.   
 


 


3. Fremgangsmåte for nedsettelse eller ettergivelse  
 


3.1 Vedtakskompetansen 


Eiendomsskatteloven § 28 bestemmer at det er formannskapet som fatter avgjørelse om 


nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt. Avgjørelsen kan ikke delegeres til andre 


organer, men formannskapet kan treffe sin avgjørelse på grunnlag av innstilling utarbeidet 


av andre. 


 


Tidligere var det en regel i eiendomsskatteloven § 28 andre ledd om at utvalget som er 


nevnt i tidligere skattebetalingslov § 42 skal ha hatt anledning til å si sin mening før 


formannskapet fatter vedtak i saker om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt. 


Denne regelen ble opphevet med virkning fra 1. januar 2009. Det er således ikke lenger en 


plikt til å la skatteutvalget uttale seg før vedtak fattes av formannskapet, se Ot.prp. nr. 83 


(2004-2005) punkt 28 Merknader til endringer i andre lover.  


 


Det er med virkning fra 1. januar 2009 et skatteutvalg for hvert skattekontor, og det er et 


skattekontor for hver region, jf. ny skattebetalingslov § 15-1 (3) og ligningsloven § 2-1. Siden 


det ikke lenger er et skatteutvalg i hver kommune, er det ikke lenger naturlig med uttalelse 


fra skatteutvalget. I praksis vil formannskapet kunne treffe vedtak på bakgrunn av 


skatteoppkreverens innstilling i saken, men det er ikke noen plikt til å etterspørre slik 


innstilling.  
 


3.2 Ikke vilkår om søknad 


Det er ikke noe vilkår for nedsettelse eller ettergivelse at den skattepliktige selv søker om 


dette, men det vil naturligvis være det vanlige.  


 


Eiendomsskattekontoret eller formannskapet kan for eksempel av eget tiltak fremme 


forslag om at visse eiendommer som er rammet av naturkatastrofer får satt ned eller 


ettergitt eiendomsskatt.  
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Videre er det er ikke noe pålegg om at kommunen skal sikre at søknader fra særskilte 


skattytere kommer inn, slik at det vanlige vil være at kun søknader som kommer inn blir 


behandlet. 


 


3.3 Ikke generelle vedtak om nedsettelse eller ettergivelse 


Som det fremgår av brevet fra Finansdepartementet referert i punkt 2.5 ovenfor, er det ikke 


adgang til å fatte generelle vedtak om nedsettelse eller ettergivelse av utlignet 


eiendomsskatt. Hvert enkelt tilfelle må vurderes for seg.  


 


3.4 Vedtaket må fattes for ett år om gangen 


Vedtaket om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt fattes for ett år om gangen. Det 


vil si det må fattes et nytt vedtak, normalt etter søknad, hvert år. Vilkårene vil da måtte 


vurderes på nytt på det aktuelle tidspunktet.  


 


Bakgrunnen for at det må fattes årlige vedtak, er først og fremst at det er snakk om å 


unnlate å kreve inn utlignet skatt, og at ettergivelse med virkning flere år frem i tid eller 


ubegrenset, vil langt på vei være et generelt fritak. (Fritaksadgangen er meget begrenset, jf. 


§§ 5 og 7. Dersom lovgiver hadde ment at det skulle være adgang til vedtak med virkning 


lenger enn ett år, eller så lenge den aktuelle situasjonen eller behovet forelå, måtte dette 


etter vår vurdering ha kommet klart frem i lov eller forarbeider.) 


 


3.5 Klage 


Eiendomsskatteloven § 19 gir skattyteren rett til å klage på den utskrevne eiendomsskatten. 


Det er ikke gitt tilsvarende klar angivelse av klagerett på formannskapets vedtak om at 


eiendomsskatten ikke settes ned eller ettergis. Som nevnt i punkt 1 ovenfor er 


forvaltningsloven gitt alminnelig anvendelse på eiendomsskattesaker. Vi legger derfor til 


grunn at dette innebærer at det også vil foreligge en klagerett på vedtak om nedsettelse 


eller ettergivelse av eiendomsskatt etter § 28.  


 


Det neste spørsmålet blir da til hvilket organ skal skattyter klage på et negativt vedtak. 


Forvaltningsloven § 28 andre ledd første setning lyder:  


 


«For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om 


kommuner og fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget, 


eller etter disses bestemmelse, formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller flere 


særskilte klagenemnder oppnevnt av kommunestyret eller fylkestinget».  


 


I praksis vil denne bestemmelsen medføre at kommunestyret selv tar slike klager i de fleste 


kommuner. Hvis kommunestyret mener at klager kan behandles av en klagenemnd med den 


nødvendige faglige og politiske kompetanse, kan det neppe være noe hinder for det. Om 
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kommunestyret bestemmer det, kan klageorgan eksempelvis være den klagenemnd som er 


oppnevnt av kommunestyret i medhold av eiendomsskatteloven § 20. 
 


3.6 Retningslinjer 


For å sikre likebehandlingen av søknader om nedsettelse eller ettergivelse, kan det være 


hensiktsmessig at det utarbeides retningslinjer for formannskapets behandling. Se om 


likebehandlingsprinsippet ovenfor i punkt 2.6. 


 


3.7   Søknadsskjema 


Flere kommuner har utarbeidet skjema for søknad om nedsettelse eller ettergivelse av 


eiendomsskatt. Vi anbefaler et slikt skjema, fordi det vil gjøre saksbehandlingene enklere 


ved at formannskapet for eksempel får alle nødvendige opplysninger med en gang for å 


kunne behandle søknaden. De opplysninger som må være med er; 


 personalia (navn, adresse, fødselsnummer)  


 om tidligere søkt, og ev. når 


 Gnr., Bnr., Fnr., Seksj.nr. 


 stilling  


 sivilstand  


 navn og fødselsnummer for ektefelle/samboer 


 inntekt (ev. samboers/ektefelles/partners inntekt) per måned inndelt i poster  


 formue, herunder både boligformue og annen formue (bankinnskudd, 


verdipapirer m.v.) 


 antall forsørgede og deres alder  


 opplysning om skatten er basert på selvangivelse eller skjønnsligning  


 boform 


 hvilke krav som søkes ettergitt  


 begrunnelse for søknaden 


 


Alle opplysningene om økonomiske forhold må være dokumentert. Til denne veilederen 


følger et eksempel på søknadsskjema som er anonymisert. I tillegg til det som framgår av 


skjemaet, bør det fremgå flere opplysninger om formue, herunder boligformue. Samme 


skjema kan også brukes i forhold til utsettelse av eiendomsskatt, jf. punkt 4 og 5 nedenfor. 


Overskriften endres da til å omfatte utsettelse. 


 


4. Gjeldende regler for betalingsutsettelse av eiendomsskatt 


 


Som nevnt i punkt 1 ovenfor, vil eiendomsskatteloven § 28 også kunne gi hjemmel for 


betalingsutsettelse av eiendomsskatten. Det er langvarige utsettelser som kan gis etter  


§ 28, mens for mer kortvarige utsettelser, er § 25 andre ledd anvendelig.  
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Grunnlaget for at det må være hjemmel for utsettelse i tillegg til nedsettelse eller 


ettergivelse av eiendomsskatt etter § 28, er en ”fra det mer til det mindre” betraktning.  


 


5. Vilkår for betalingsutsettelse 


 


Betalingsutsettelser etter § 28 vil det ikke være hjemmel for dersom det ikke foreligger 


særlige grunner som gjør det særs urimelig å ikke gi utsettelse med betalingen. Det vil ikke 


være noe rettskrav på å få utsettelse, og det må avgjøres etter en konkret helhetsvurdering. 


Se nærmere drøftelsen ovenfor i punkt 2, som vil gjelde for utsettelse så langt den passer. 


 


Kortvarige betalingsutsettelser vil kunne gis med hjemmel i eiendomsskatteloven § 25 andre 


ledd, og bestemmelsen lyder: 


 


 ”Skatteinnkrevjaren kan i særlege høve gjeva utsetjing.” 


 


Det er således bare i særlige tilfeller at skatteinnkreveren kan gi utsettelse med betalingen 


av eiendomsskatt. Dette er ikke et like strengt vilkår som etter § 28, slik at det skal mindre til 


å gi kortvarige betalingsutsettelser enn nedsettelse eller ettergivelse.  


 


Utsettelse kan være hensiktsmessig når det synes aktuelt med nedsettelse eller ettergivelse 


etter eiendomsskatteloven § 28, eller når det er grunn til å regne med at en begjæring om 


overtakst vil bli tatt til følge.  


 


Ved dødsfall vil vi som tidligere nevnt anta det er mest aktuelt med utsettelse til boet er 


overtatt til privat skifte, eller det er åpnet offentlig skifte. Vi kan ikke se at det uten videre vil 


foreligge hjemmel for at arvingene skal få satt ned eller ettergitt skatten.  


 


6. Fremgangsmåte ved betalingsutsettelse 


 


For langvarige betalingsutsettelser etter § 28, vil det som er sagt ovenfor i punkt 3 om 


fremgangsmåten ved nedsettelse eller ettergivelse gjelde tilsvarende så langt det passer. 


 


For mer kortvarige betalingsutsettelser, bestemmer § 25 andre ledd at det er 


skatteinnkreveren som avgjør om det skal gis utsettelse.  
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7. Vedlegg 
 


1. Lov om eigedomsskatt til kommunane §§ 25 og 28 


2. Skattebetalingsloven av 17. juni 2005 nr. 67 § 15-1 


3. Kortfattet informasjon om utsettelse, nedsettelse og ettergivelse (som for eksempel 


kan legges ut på kommunens nettsider)  


4. Eksempel på skjema for søknad om (utsettelse), nedsettelse eller ettergivelse av 


eiendomsskatt 


 


 


-o0o- 
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Marker kommune – årsrapport 2015 


Rådmannens oppsummering av 2015 
 


Året 2015 har vært preget av endring, både politisk og administrativt, men ikke minst i forhold til 


samfunnet rundt oss hvor økonomien nå er mer uforutsigbar enn tidligere, arbeidsledigheten 


stigende, flyktningestrømmen skal håndteres og kommunene skal slås sammen. I en hverdag med 


utfordringer og stort endringsfokus er det viktig å holde fast på de kjerneverdier som kommunen 


tidligere har vedtatt – trygghet, trivsel og respekt. 


Marker har over tid hatt et betydelig press på økonomien og havnet i 2015 igjen på Robek-listen, noe 


som betyr at vi ikke har tilstrekkelig kontroll på egen økonomi. Vi driver forholdsvis billig og leverer 


gode tjenester, men vi driver dyrere enn vi har råd til, noe som etter hvert får en konsekvens. 


Konsekvensen har vært flere år med underskudd og oppbrukte reserver. Vi tok skikkelig tak i dette i 


2015 og gjorde en formidabel jobb for å spare det nødvendige for sikre et positivt regnskapsresultat. 


Vi klarte det, og alle ansatte og politikere fortjener honnør for innsatsen som ble gjort. Dette 


resulterer i at vi kan bli strøket av den omtalte listen allerede ved avleggelse av dette regnskapet. 


Jobben er imidlertid ikke ferdig, og vi skal nå følge opp det kommunestyret ga oss i oppgave - bedre 


rapporteringsrutiner, større vekt på målstyring og et sterkt fokus på sykefravær. I tillegg er vi bedt 


om ytterligere å spare inn på driftsbudsjettet. Vi vil se på dette gjennom å delta i et nettverk som KS 


arrangerer for kommuner med tilsvarende utfordringer. 


Også i 2015 har virksomhetene rapportert månedlig til politikerne, og har hatt stort fokus på å holde 


rammen så godt som mulig. Etter noe omlegging av budsjettrutinene mener vi virksomhetene nå skal 


ha realistiske rammer, som skal kunne holdes. I sum viser også resultatet det, selv om vi også har 


vært hjulpet av en betydelig høyere skatteinngang enn vi er vant til. Nytt inntektssystem som er til 


vurdering skaper imidlertid ny usikkerhet. 


Kommunebarometeret rangerer nå Marker på 108. plass i landet, en betydelig bedring fra tidligere 


og på 6. plass i Østfold. Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på 


tilsammen 123 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Vi scorer bra på enkelte områder, men mindre bra 


på andre områder. På kostnadsnivå er vi nå best i Østfold og på 12. plass i landet, mens vi på skole og 


omsorg har gått en del tilbake siden forrige måling. 


Kommunereformen har satt sitt tydelige preg på hverdagen, og det er gjort et omfattende arbeid 


knyttet til 5K-samarbeidet, blant annet ved å bli enige om en intensjonsavtale. Senere er også 


Trøgstad tiltrådt samarbeidet og utvidet det til 6K, samtidig som også Østalternativet er under 


utredning (Trøgstad, Marker, Eidsberg og Rakkestad). Begge alternativene skal vurderes opp mot 


egen kommune, og det skal tas et endelig valg før 1/7-2016. Utredningene legger beslag på stor 


arbeidskapasitet i administrasjonen, og gjennom forhandlingsutvalg og referansegrupper legger også 


politikerne ned betydelig arbeidsinnsats i dette. De fleste direkte kostnader dekkes imidlertid av ulike 


tilskuddsmidler. 


Marker er en aktiv kommune som hele tiden jobber for at i øke sin konkurransekraft i forhold til 


næringsutvikling, opplevelser og bosetting. Gjennom engasjement og deltakelse ønsker vi å utvikle en 


attraktiv kommune der folk finner seg til rette og trives, og der menneskene og de naturgitte 


ressursene er i sentrum. Formuleringen er hentet fra den tidligere avtalen om regional utvikling 


mellom fylkeskommunen og grensekommunene, men beskriver godt hvordan vi vil arbeide. 
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I vår nylig vedtatte samfunnsdel av kommuneplanen sier vi at vi vil 


- ha fornøyde innbyggere, i alle grupper og lag av befolkninga 


- opprettholde vårt lokalsamfunn uavhengig av hvordan kommunen er organisert i framtida  


- utnytte potensialet for gode tjenester som ligger i at Marker er en liten og oversiktlig kommune. 


Selv om vi i 2015 opplevde en liten befolkningsreduksjon, så vokser kommunen jevnt over tid. Vi ble 


også i 2015 kåret til en av Østlandets mest attraktive bokommuner (Telemarksforskning - 


Attraktivitetsbarometeret). Antall arbeidsplasser er i det siste redusert betydelig, men NHO rangerer 


oss som best i Østfold og på femte plass i landet når det gjelder nyetableringer. Vi jobber også aktivt 


for å utvikle besøksnæringen gjennom satsingen på Haldenkanalen. Blant annet Soot-spelet ga 


Marker mye positiv oppmerksomhet i sommer. Marker er en kommune vi alle kan være stolte av. 


Innenfor de ulike tjenesteområdene er det utført et godt arbeid, og vi takker alle de ansatte. Vi får 


generelt gode tilbakemeldinger på brukerundersøkelser, men er likevel opptatt av at ting kan gjøres 


bedre. Gjennomgang av den enkelte virksomhet med hensyn til brukere, medarbeidere og økonomi 


blir fortsatt viktig, og at vi får utarbeidet hensiktsmessige og gode rutiner og rapporteringssystemer 


er viktig for kvaliteten i det vi gjør. 


Året 2015 har vært utfordrende og spennende og vi har oppnådd mye. Dyktige medarbeidere gjør 


hver dag en innsats for at dagene skal bli best mulig for våre innbyggere. 2016 blir ikke mindre 


spennende, og vil kunne være avgjørende for vår framtid på mange måter. Uansett hva som skjer, så 


vil vassdraget ligger her, Ørje vil fortsatt eksistere og innbyggerne vil fortsatt være i behov av 


tjenester og produsere fellesgoder. Sammen skal vi utnytte at «mulighetene er mange». 


 


Ørje 31. mars 2016 
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Innledning 
 


I henhold til Kommunelovens § 48, og forskrifter gjeldende fra 01.01.2001, ble det innarbeidet 


bestemmelse om at det hvert år skal utarbeides årsregnskap og årsberetning. I årsberetningen skal 


det gis opplysninger om  


 


- forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultat av 


virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet 


- opplysninger om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen  


- redegjørelse for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre 


betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten  


- redegjørelse for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i kommunen 


- redegjørelse for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme 


likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å 


fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminering- og tilgjengelighetsloven. 


- redegjørelse for vesentlige avvik mellom utgifter og inntekter i årsregnskapet og regulert 


budsjett 


 


Årsrapporten har en innledende del med rådmannens kommentarer, kommentarer til 


måloppnåelsen, regnskapsresultat, HMS arbeid og likestilling, analyse av regnskapstallene, rapport 


om lån og KOSTRA-tall. 


 


Deretter følger rapporter for følgende rammeområder: 


- Fellesutgifter, politisk styringsorgan, og sentraladministrasjon 


- Marker skole 


- Grimsby barnehage 


- Familie og helse 


- Nav 


- Utviklingshemmede 


- Pleie og omsorg 


- Forvaltning, drift og vedlikehold 


- Plan og miljø 


- Kultur og fritid 


- Marker bibliotek 


- Næring og fellesprosjekter 


 


Årsrapporten er en tilbakemelding til kommunestyret om den kommunale virksomheten for året som 


har gått. Den bør være en aktiv del av kommunens planlegging. Dette kan gjøres ved at en prøver å 


analysere den virksomheten som skal utøves, knytte fortid til fremtid. På den måten kan en bli mer 


bevisst hvordan ressursene blir fordelt, og om de samsvarer med de politiske mål kommunen har satt 


seg for de ulike områdene. Målet med denne behandlingsformen er således å styrke kommunens 


mål- og resultatstyring. 
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Organisering 
 


Administrativt organisasjonskart for Marker kommune 2015 


 


 
 


 


Rådmann:  Espen Jaavall til 01.12.2015 


  Vidar Østenby konstituert fra 01.12.2015 


 


Politisk organisasjonskartet for Marker kommune 2015 
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Ordfører: Kjersti Nythe Nilsen (Ap) 


Varaordfører: Runar Kasbo (Krf) til valg 2015 


  Finn H Labråten (Krf) etter valg 2015 


 


  


Behandlede saker i 2015: 


 


Kommunestyret:  91 saker 


Formannskapet: 66 saker 


Oppvekst og omsorg: 39 saker 


Plan og miljø:  56 saker 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


  


Foto: Smaalenene Avis 
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Generelle kommentarer til regnskapet 
 


Driftsregnskapet for Marker kommune for 2015 er avsluttet med et overskudd på kr 7.008.585.50. 


 


Resultatet på de forskjellige virksomhetene fordeler seg slik i 2015: 


 


Virksomhet Regnskap 
2014 


Regnskap 
2015 


Rev. 
Budsjett 


2015 


Avvik i 
kroner 


Opprinnelig 
budsjett 


2015 


Stab/pol/adm 24.298.289 24.944.035 25.258.750 314.715 28.442.000 


Marker skole  38.719.570 37.968.154 38.143.500 175.346 39.920.000 


Private barnehager 13.668.356 12.301.291 12.000.000 -301.291 12.000.000 


Grimsby b.hage 5.022.392 4.656.236 5.189.000 532.765 5.190.000 


Familie og helse 18.248.657 21.111.049 17.708.500 -3.402.549 17.566.000 


Nav 4.034.524 3.127.298 4.126.500 999.202 4.184.500 


Utviklingshemmede 7.805.499 7.699.253 7.780.150 80.897 7.756.000 


Omsorg 50.124.158 46.282.213 45.727.500 -554.713 45.521.000 


FDV 10.998.574 11.976.373 13.800.250 1.823.877 14.178.000 


Plan og miljø 2.195.444 2.623.715 2.654.150 30.435 2.645.000 


Kultur og fritid 3.538.498 3.162.309 3.292.050 129.741 3.706.000 


Bibliotek 1.307.627 1.082.445 1.060.200 -22.245 1.184.000 


Næring 494.100 844.542 977.450 132.908 1.149.000 


 


For nærmere detaljer vises til virksomhetenes årsmeldinger, her kommenteres bare de store 


avvikene. 


 


Stab/pol/adm har et mindreforbruk på kr 314.715. Dette er som forventet.  


 


Marker skole har et mindreforbruk på kr 175.000. Dette er som rapportert gjennom året, og et 


forventet resultat. 


 


Grimsby barnehage har et mindreforbruk på kr 532.765. Dette er også et rapportert resultat 


gjennom året. Årsaken til det store mindreforbruket er forsiktig bruk av vikarer ved sykdom og ferie, 


forsiktig med innkjøp, og ikke budsjetterte inntekter på sykerefusjon. 


 


Familie og helse har et merforbruk på kr 3.402.549. Hovedårsaken her er et merforbruk på 


barnevern, men her har vi tidligere varslet at budsjettet for 2015 ikke er reelt. I tillegg er det en ikke 


budsjettert utgift på psykisk helse som er kjøp av plass i en privat institusjon. 


 


Nav har et mindreforbruk på kr 999.202. Dette skyldes i hovedsak økte inntekter i form av 


integreringstilskudd. En gledelig utvikling på utbetaling av sosialhjelp fra 2014 til 2015, med en 


nedgang på kr 613.000. 


 


PU har et mindreforbruk på kr 80.897 i 2015. Økte inntekter i form av ikke budsjettert 


sykelønnsrefusjon, og økte salgsinntekter er årsaken til mindreforbruket. 
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Omsorg har et merforbruk på kr 554.713 i 2015.  Dette skyldes et merforbruk på flere av postene, 


men alt i alt et godt resultat for denne virksomheten.  


 


FDV har et mindreforbruk på kr 1.823.877. Dette inkluderer selvkostområdene. Dette resultatet 


bidrar godt til sluttresultatet for hele kommunen. Men, etterslep på vedlikehold er en 


usikkerhetsfaktor som kan slå veldig negativt ut på lang sikt. 


 


Plan og miljø har et lite mindreforbruk på kr 30.435.  


 


Kultur og fritid har et mindreforbruk på kr 129.741. Denne innsparingen skyldes i høy grad høyere 


inntekter på alle områder enn budsjettert. 


 


Bibliotek har et lite merforbruk på kr 22.245. Dette skyldes i stor grad bruk av vikar ved en 


langtidssykmelding. 


 


Næring har mindreforbruk på kr 132.908. 


 


2015 ble et utfordrende år for mange av virksomhetene økonomisk sett. Etter et kommunestyre-


vedtak i juni 2015 skulle virksomhetene til sammen spare kr 5.771.000. Følgende virksomheter fikk 


reduserte rammer ut fra dette vedtaket: 


 


Stab/administrasjon  skulle spare  kr 1.135.000 


Marker skole   skulle spare  kr 2.270.000 


Grimsby barnehage  skulle spare  kr    100.000 


Nav    skulle spare  kr      80.000 


PU    skulle spare  kr    120.000 


Omsorg   skulle spare  kr    500.000 


FDV    skulle spare  kr    650.000 


Kultur og fritid   skulle spare  kr    485.000 


Bibliotek   skulle spare  kr    131.000 


Næring   skulle spare  kr    300.000 


 


Virksomhetene har i 2015 gjort en kjempejobb med innsparinger, og det har gitt resultater. 


Omsorg skulle spare kr 500.000, det i seg selv var urealistisk, men at sluttresultatet ble et merforbruk 


på kr 555.000 er en gledelig utvikling.  


 


I tillegg har Kultur og fritid hatt stort fokus på innsparinger og økte inntekter. Dette har også gitt 


resultater, og det viser at med fokus på økonomi i virksomheten, så nytter det å tenke nytt. 


 


Nav har også en gledelig utvikling på utbetaling av sosialhjelp med en nedgang på kr 613.000 fra 2014 


til 2015. Denne virksomheten har alltid stort fokus på økonomi, men her er det andre faktorer som 


spiller inn som ikke virksomheten selv påvirker. 
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FDV viser alltid et mindreforbruk og er forsiktig med bruk av penger, og denne virksomheten har også 


stor fokus på økonomi. Usikkerheten her blir utsatt vedlikehold over mange år, og det kan få store 


konsekvenser på sikt. 


 


KOSTRA – noen nøkkeltall 


Netto driftsutgifter fordelt på brukere i målgruppen/fordelt pr innbygger 


 Marker  
2015 


Marker  
2014 


Østfold  
2015 


Kostragruppe 
I 2015 


Landet uten 
Oslo 2015 


Netto driftsutg pr 
innbygger 1-5 år b.hage 


113.600 115.725 123.688 124.111 130.549 


Netto driftsutg 
grunnskolesektor 


11.828 12.257 11.741 13.939 12.703 


Netto driftsutg 
kommunehelsetj 


3.234 2.901 2.156 2.625 2.384 


Netto driftsutg pleie og 
omsorgstj 


17.105 17.851 16.528 18.504 16.197 


Netto driftsutg 
sosialtjenesten 


2.796 1.221 - - 3.222 


Netto driftsutg 
barneverntjenesten 


15.261 13.753 10.006 8.713 8.323 


Netto driftsutgifter, 
adm og styring 


3.191 3.574 3.656 5.557 4.265 


 


Tallene viser at vi ligger urimelig høyt på barnevern, både i forhold til Østfold og landet ellers uten 


Oslo. Dette er ikke nytt i 2015, men har vært slik over tid. I forhold til utgifter til skole, vet vi også at 


vi ligger noe høyere enn andre kommuner i Østfold. Når det gjelder utgifter til administrasjon, er det 


kun KOSTRA-føringer som har gjort at denne er redusert. Marker kommune har i mange år brukt 


funksjon 120 noe ukritisk, og dette har slått feil ut i sammenligningen med andre kommuner i flere 


år.  


 


Investeringsprosjekter 


Marker kommune har i 2015 investert kr 13.806.455 i anleggsmidler. De største investeringene er i 


avløp og rensing, veier, gater m.v., Enøk-tiltak skole og rådhus, diverse IKT, kirkelige formål, salg av 


fast eiendom også videre. 


 


Det er brukt kr 9.410.110 av lånemidler. Låneopptaket som ble gjort til dette for 2015 var kr 


9.760.000.  Resten står da igjen på ubrukte lånemidler. Dette i henhold til budsjettvedtak i desember 


2014. I tillegg ble det gjort vedtak på opptak av lån til utbedring av Marker skole med kr 6.250.000, 


og til kjøp av tomter med kr 2.600.000. 


 


Det er lånt ut kun kr 400.000 i startlån for 2015. Vi har alltid en gjennomgang av investeringene 


gjennom året, men vil i 2016 ha større fokus på dette gjennom regnskapssamtalene som vi har med 


virksomhetene, dette for at vi skal lettere avdekke merforbruk eller hvorfor enkelte 


investeringsprosjekter ikke blir satt i gang. Det vises ellers til oversikten i regnskapet som viser de 


forskjellige investeringene som er gjort i 2015. 
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Sykefravær 


 


År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 


Korttid 1,7 1,7 1,4 1,7 1,8 1,6 


Langtid 4,6 5,7 6,8 6,7 7,7 7,5 


Totalt 6,3 7,4 8,2 8,4 9,5 9,1 


 


Utviklingen viser en liten nedgang fra 2014 til 2015. Marker kommune har et stort fokus på 


sykefravær, og det jobbes kontinuerlig med tiltak for å redusere sykefraværet. I budsjett 2016 er det 


lagt inn økt kjøp av tjenester fra Bedriftshelsetjenesten, nettopp for å prøve og redusere 


sykefraværet. Ellers vises det til hver enkelt årsmelding fra virksomhetene hvor også sykefraværet er 


kommentert. 


 


Likestilling 


I samsvar med kravene i Likestillingslovens § 1a blir det her redegjort for den faktiske tilstanden når 


det gjelder likestilling i Marker kommune. 


 


Ansatte fordelt på årsverk pr ansatt og kjønn i Marker kommune: 


Stillings % Kjønn 2014 antall 2014 % 2015 antall 2015 % 


0-24,9 % Alle 38 11,6 39 12,6 


 Kvinner 22 8,7 21 8,7 


 Menn 16 21,3 18 26,5 


      


25-49,9 % Alle 36 10,9 22 7,1 


 Kvinner  30 11,8 20 8,3 


 Menn 6 8 2 2,9 


50-74,9 % Alle 81 24,6 79 25,6 


 Kvinner 69 27,2 69 28,6 


 Menn 12 16 10 14,7 


      


75-99,9 % Alle 66 20,1 76 24,6 


 Kvinner 60 23,6 69 28,6 


 Menn 6 8 7 10,3 


      


100 % Alle 108 32,8 93 30,1 


 Kvinner 73 28,7 62 25,7 


 Menn 35 46,7 31 45,6 


 


Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for menn ligger betydelig lavere enn for kvinner. Dette skyldes i 


hovedsak at 16 ansatte i brannvesenet er registrert med en stillingsstørrelse på 1,5 %. Av oversikten 


fremgår likevel at andelen kvinner som jobber deltid er høyere enn for menn. Mange ønsker og ha 


redusert arbeidstid, men en må anta at det i tallene ligger noe uønsket deltid. Kommunen har derfor 


fokus på dette. 
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Antall av kvinner og menn fordelt på tjenesteområdene i Marker kommune. 


Tabellen inneholder bare hovedstillinger: 


 


Sektor Antall kvinner Antall menn Andel i % 
kvinner 


Andel i %  
menn 


I alt 239 66 78 22 


Sentraladministrasjon 13 7 65 35 


Oppvekst 80 17 82 18 


Grunnskole 68 13 84 16 


Barnehager 11 1 92 8 


Skolefritidsordning 0 0 0 0 


Øvrig oppvekst 1 3 25 75 


Helse/sosial 136 9 94 6 


Administrasjon 4 1 80 20 


Alm helsevern 14 0 100 0 


Alders- og sykehjem 60 3 95 5 


PU 17 2 89 11 


Hjemmehjelp/sykepl 33 0 100 0 


Sosialhjelp 7 2 78 22 


Edruskapsvern 1 0 100 0 


Andre virksomheter 0 1 0 100 


Kultur 5 2 71 29 


Teknisk sektor 4 29 12 88 


Annet 1 2 33 67 


 


Fordelingen mellom kvinner og menn ansatt i Marker kommuner er 78 % kvinner og 22 % menn. 


 


Lønnsutvikling for fast- og timelønnede i alle stillinger i Marker kommune: 


Kjønn Måneds- 
fortjeneste 


2015 


Grunnlønn 
2015 


Endring i 
måneds-


fortjeneste  
2014-2015 


Endring i 
grunnlønn 
2014-2015 


Ansatte 
2015 


Årsverk 
2015 


Endring i 
årsverk 


2014-2015 


I alt 39.311 36.357 2,8 % 2,8 % 309 219 -6,1 % 


Kvinner 38.818 36.082 2,9 % 2,9 % 241 174 -4,8 % 


Menn 41.202 37.412 2,8 % 2,5 % 68 45 -10,8 % 


 


Hovedgrunnen til lønnsforskjellen er at kvinner er overrepresentert i de lavest lønnede arbeidstaker-


gruppene. Dette gjelder spesielt assistenter (ufaglærte) og fagarbeidere. Det er ingen forskjell i 


grunnlønn når en justerer for utdanning og stillingskode. Som en følge av ovennevnte arbeider 


kvinner oftere enn menn i turnusordninger. For øvrig kan en ikke se at det er noen ulike 


arbeidstidsordninger for kvinner og menn. 


 


Etiske retningslinjer 


Rådmannens ledergruppe har jevnlig etikk oppe som tema ved ledermøter/ledersamlinger. Etiske 


retningslinjer har også vært tema i stab, dette i forbindelse med samlinger vi har hatt gjennom året. 


Det er utarbeidet 10 etiske retningslinjer/kjøreregler som alle ansatte forutsettes kjenne til og følger.  
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Retningslinjene er som følger: 


 


 
 


I tillegg er kommunen opptatt av at verdiene i MOT ikke bare skal gjelde ungdommen, men hele 


administrasjonen. 
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Økonomisk oversikt – vurdering/kommentarer 


 


Tabellen under viser hvordan driftsresultatet/det regnskapsmessige resultatet fremkommer: 


Tekst 2011 2012 2013 2014 2015 


Skatter 55.913.065 61.987.965 65.454.058 65.788.794 75.059.979 


Rammetilskudd 94.607.499 101.905.240 108.794.891 114.202.229 115.481.567 


Eiendomsskatt 762.868 759.267 751.501 751.158 2.029.728 


Andre statlige 
overføringer 


4.181.030 5.178.116 4.803.477 5.112.742 6.976.595 


Øvrige driftsinntekter 53.763.147 61.199.021 67.524.522 72.808.213 68.928.285 


Sum inntekter 209.227.609 231.029.609 247.328.449 257.663.136 268.476.154 


Driftsutgifter 208.741.756 231.512.178 249.394.500 263.434.613 260.884.307 


Brutto driftsresultat 485.853 -482.569 -2.066.051 -5.771.476 7.591.847 


Netto renter/ 
aksjeutbytte 


2.142.227 1.917.311 2.089.226 2.132.063 1.067.409 


Netto avdrag 4.692.362 6.189.566 5.814.173 5.759.843 5.478.752 


Avskrivninger 6.686.628 7.218.166 7.264.001 7.634.886 7.862.635 


Netto driftsresultat 337.892 -1.371.280 -2.705.449 -6.028.497 8.908.321 


Bruk av fond 11.853.772 8.720.541 3.856.776 6.509.930 2.389.524 


Overføring til 
investeringsregnskapet 


566.830 1.896.206 2.704.902 0 0 


Avsetninger 9.803.028 5.453.054 1.053.167 3.644.602 6.896.001 


Regnskapsmessig 
resultat 


1.821.806 0 -2.606.742 -3.163.168 4.401.843 


Netto driftsresultat i % 
av driftsinntektene 


0,87 0,00 -1,05 -1,23 1,64 


  


Netto driftsresultat er et mål på kommunens handlefrihet. Teknisk beregningsutvalg for kommunal 


og fylkeskommunal økonomi (TBU), har tidligere uttalt at netto driftsresultat for kommunene samlet 


over tid bør ligge på minst 3 % av sum driftsinntekter. På bakgrunn av endringene knyttet til 


momsrefusjon fra investeringer har TBU nå gjort en ny vurdering av denne anbefalingen. Det nye 


anbefalte nivået for kommunene settes til 1,75 % av inntektene og gjøres gjeldende fra 2014. 


 


Driftsinntektene og – utgiftene fordeler seg prosentvis slik: 


Driftsinntektene har økt med kr 59.248.545 i perioden fra 2011 til 2015, det vil si 28,32 % 


Driftsutgiftene har økt med kr 52.142.551 i perioden fra 2011 til 2015, det vil si 24,98 %. 


 


Drifts- og finansutgifter 


Tabellene og diagrammet nedenfor viser grovfordeling av driftsutgifter etter artsgrupper for avlagt 


regnskap 2015. Som man ser utgjør lønnsutgiftene 63 % av de totale utgiftene. 
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Skatteinngang/rammetilskudd 


Kommunens andel av skatteinntektene og rammetilskuddet fra staten har utviklet seg slik de siste 


årene: 


 


Tekst 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 


Skatteinngang 
 


61.458.137 62.297.252 55.913.065 61.987.965 65.454.058 65.788.794 75.059.979 


Rammetilskudd 
 


68.101.036 72.624.060 94.607.499 101.905.240 108.794.891 114.202.229 115.481.567 


Totalt 
 


129.559.173 134.921.312 150.520.564 163.893.205 174.248.949 179.991.023 190.541.546 


I 2009 ble flere tidligere øremerkede tilskudd innlemmet i rammetilskuddet. I 2011 ble det 


øremerkede tilskuddet til barnehager innlemmet i rammetilskuddet. I tillegg var det store endringer i 


inntektssystemets oppbygging (kostnadsnøkler, fordeling mellom skatt/rammetilskudd mv). 


I 2012 ble utgifter til samhandlingsreformen tatt inn i rammetilskuddet. Dette ble tatt bort igjen fra 


2015. 


 


Investeringsregnskapet 


Investeringsregnskapet viser reelle investeringer, finansielle investeringer (utlån, aksjekjøp med 


videre) og avsetninger til senere bruk. Investeringsregnskapets utgifter er sammensatt slik (beløp i 


hele tusen) 


Tekst 2009 2010 2011 2012  2013 2014 2015 


Investeringer 
 


13.472.261 16.614.711 12.300.063 18.376.362 22.414.049 32.106.291 13.806.456 


Aksjekjøp 348.131 377.113 398.773 441.848 481.292 564.326 721.956 


Drifts- og finansutgifter 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 i %


Lønn inkl sosiale utgifter 123 687 759 130 575 264 134 847 699 146 339 889 157 369 562 166 846 372 170 983 789 63,3 %


Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon31 157 766 25 503 299 27 520 164 31 939 085 34 889 950 35 513 629 36 343 935 13,5 %


Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon16 881 554 17 232 484 16 743 885 27 026 374 30 104 343 32 507 396 29 443 693 10,9 %


Overføringer 20 300 020 18 720 242 22 943 380 18 988 664 19 766 644 20 932 330 16 250 255 6,0 %


Avskrivninger 6 451 547 6 552 734 6 686 628 7 218 166 7 264 001 7 634 886 7 862 635 2,9 %


Rente- og avdragsutgifter 10 384 455 10 604 725 10 547 191 11 136 159 10 835 856 10 554 254 9 105 679 3,4 %


  


Sum utgifter 208 863 101 209 188 748 219 288 947 242 648 337 260 230 356 273 988 867 269 989 986 100,0 %


63% 


13% 


11% 
6% 


3% 3% 


Lønn inkl sosiale utgifter


Kjøp av varer og tjenester som
inngår i kommunal
tjenesteproduksjon


Kjøp av varer og tjenester som
erstatter kommunal
tjenesteproduksjon


Overføringer


Avskrivninger


Rente- og avdragsutgifter
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Utlån 
 


956.000 1.160.000 2.890.000 2.820.000 2.550.000 2.951.000 400.000 


Avdrag på lån 
 


4.360.068 1.462.036 625.190 1.286.376 980.159 1.766.158 2.394.289 


Avsetninger 
 


579.270 13.418 17.766 0 919.608 1.616.354 12.489.872 


Sum utgifter 
 


19.715.730 19.627.278 16.231.792 22.924.586 27.345.108 39.004.129 29.812.573 


Investeringene i 2015 er finansiert slik: 


 


Bruk  av lånemidler 9.410.110 


Inntekter fra salg av anleggsmidler 713.350 
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 11.862.975 
Andre inntekter 4.219.807 
Overført fra driftsregnskapet 0 
Bruk av tidligere års udisponert 1.005.603 
Bruk av avsetninger 1.519.814 
Sum finansiering 28.731.659 


 


Det er tatt opp lån til investeringer i henhold til budsjettvedtak i kommunestyret. 


Ubrukte lånemidler står på kommunenes bankkonto. 


 


Balansen 


Balanseregnskapet er gruppert som vist under: 


Tekst 2009 2010 2011 2012  2013 2014 2015 


Anleggsmidler 
 


399.015.585 423.102.149 428.671.321 460.392.212 492.852.662 526.405.846 551.664.232 


Omløpsmidler 
 


49.179.709 47.141.428 48.524.256 45.424.651 51.590.821 44.215.110 74.274.268 


Sum eiendeler 
 


448.195.294 470.243.577 477.195.578 505.816.863 544.443.483 570.620.956 625.938.500 


Egenkapital 
 


72.893.757 81.726.767 52.932.396 47.127.339 35.977.522 28.550.620 54.899.883 


Langsiktig gjeld 
 


349.564.536 362.506.048 393.619.565 425.993.886 472.546.243 503.976.981 534.964.094 


Kortsiktig gjeld 
 


25.737.000 26.010.762 30.643.617 32.695.638 35.919.718 38.093.355 36.074.523 


Sum egenkapital 
og gjeld 


448.195.294 470.243.577 477.195.578 505.816.863 544.443.483 570.620.956 625.938.500 


Egenkapitalandel 
 


16,26 % 17,38 % 11,09 % 9,32 % 6,61 % 5,00 % 8,77 % 


 


Økningen i langsiktig gjeld skyldes pensjonsforpliktelser som har økt med kr 123.469.174 og langsiktig 


gjeld har økt med kr 45.757.179 fra 2009 til 2015. Egenkapitalandelen sier noe om hvor mye 


egenkapital det er i forhold til kommunens eiendeler. Jo høyere egenkapitalandelen er, jo bedre kan 


kommunen tåle tap. I de kommunale regnskaps-forskriftene er det ikke satt bestemte krav med 


hensyn til hvor stor egenkapitalandelen bør være. Men, man bør imidlertid være oppmerksom på 


utviklingen i denne indikatoren over tid. Egenkapitalandelen var ikke høy i 2009, men den har sunket 


betraktelig frem til i dag, selv om vi hadde en liten oppgang i 2015. 
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Premieavvik 


Premieavvik er differansen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad som er 


regnskapsført i driftsregnskapet. 


 


Premieavviket har utviklet seg slik fra 2009 til 2015 (tallene er ekskl arbeidsgiveravgift): 


År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 


 
Beløp 


 
6.500.358 


 
7.884.940 


 
8.657.392 


 
14.870.079 


 
15.877.110 


 
22.368.923 


 
17.984.509 


 


Premieavviket skal kostnadsføres i regnskapet i løpet av 15 år, 10 år eller 7 år avhengig av når det ble 


inntektsført i regnskapet. 


Pensjon (inkl premieavviket) er også beskrevet i note 2 til regnskapet. 


 


Likviditet 


Likviditeten i 2015 har vært tilfredsstillende. Det ble i 2012 tatt opp kassekreditt på kr 10.000.000, 


denne ble ytterligere økt i 2014 med kr 10.000.000. Selv om likviditeten i 2015 har utviklet seg 


tilfredsstillende, ser vi ingen grunn til å redusere driftskreditten nå. 


 


Nedenfor er en oversikt over kontantbeholdningen fra 2009 til 2015: 


 
Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Her bør likviditetsgraden over tid være større enn 2 


for å kunne si at kommunen har god likviditet. Vi ser at i 2015 er denne betydelig bedret. 


 


Likviditetsgrad 2 = kasse og bankinnskudd/kortsiktig gjeld. Her bør graden over tid være større enn 1. 


Som vi ser av tallene ser vi en bedring av dette i 2015. 


 


Finansforvaltning 


Ved utgangen av 2015 hadde Marker kommune plassert sine finansielle aktiva i Marker sparebank 


med kr 38.774.450. Kommunen har ikke plassert noen kortsiktige finansielle aktiva i pengemarkeds- 


eller obligasjonsfond for å oppnå bedre avkastning, jfr gjeldende finansreglement. Marker kommune 


vedtok nytt finansreglement i juni 2010, k.sak 38/10. Dette reglementet er vedtatt med hjemme i 


forskrift av 09. juni 2009 om finansforvaltningen i kommuner og fylkeskommuner. Formålet med 


reglementet er at kommunen skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, 


uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at kommunen skal ha midler til å 


 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Kontantbeholdning


Kasse, Postgiro, Bank 30 368 063 25 648 193 21 351 061 15 576 711 19 155 288 5 780 053 38 774 450


  Ubrukte lånemidler 5 465 666 5 551 634 5 050 208 5 441 521 13 958 447 7 815 638 21 015 528


  Udisp. del av netto driftsres. 0 3 490 357 1 528 531 0 -2 634 957 -5 769 910 1 244 000


  Fondsmidler 22 526 474 16 638 106 15 767 595 11 178 571 8 897 045 7 619 854 20 489 648


Korrigert kontantbeholdning 2 375 923 -31 904 -995 273 -1 043 381 -1 065 247 -3 885 529 -3 974 726


 Kortsiktige fordringer og premieavik 18 811 646 21 493 236 27 173 195 29 850 366 32 435 533 38 435 057 35 499 818


 Kortsiktig gjeld og premieavvik 25 737 000 26 010 762 30 727 354 32 695 638 35 919 718 38 093 355 36 074 523


Kortsiktig likviditet driftsformål -4 549 431 -4 549 430 -4 549 432 -3 888 653 -4 549 432 -3 543 827 -4 549 431


Likviditetsgrad 1 1,91 1,81 1,58 1,39 1,44 1,16 2,06


Likviditetsgrad 2 1,18 0,99 0,69 0,48 0,53 0,15 1,07
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dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. Samlet økonomireglement ble vedtatt av 


kommunestyret 13. mars 2012, k.sak 19/12. 


 
Gjeld 


 


Låneporteføljen til Marker kommune er satt sammen slik pr 31.12.2015: 


Rentesats Rentetype Andel av portefølje Andel av 
portefølje % 


        


1,65 % P.t. rente 154 061 624 80,68 


1,55 % Grønn p.t.rente 310 000 0,16 


1,98 % Flytende 403 282 0,21 


1,99 % Flytende 18 958 242 9,93 


2,00 % Flytende 9 760 000 5,11 


2,22 % Fast rente 7 472 334 3,91 


        


Totalt   190 965 482 100,00 


 


Av den langsiktige gjelden er 3,91 % bundet i fast rente. Fastrenten er 2,22 %. 


 


Marker kommune hadde i 2015 sine innlån fra følgende långivere: 


 


Låneinstitusjon Beløp 


    


Husbanken 3 370 042 


Kommunalbanken 154 281 624 


KLP 17 232 334 


Bokførte ikke betalte avdrag 0 


Sum investeringsgjeld 174 884 000 


Videre utlån Husbanken 16 081 481 


Sum langsiktig gjeld 190 965 481 


 


 


 


 


 


 


 


 


Innskudd Kroner Andel i %


Innskudd hos hovedbankforbindelse 38 774 450 100 %


Innskudd i andre banker 0 0,00 %


Samlet innskudd 38 774 450


Renter på innskudd i 2015 384 212
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Kommunens lånegjeld 


Tabellen under viser utviklingen i kommunens lånegjeld fra 2009-2015: 


 
 


En god indikator for vurderingen av lånegjelden er langsiktig investeringsgjeld i % av driftsinntektene. 


Jo lavere denne er, jo bedre er kommunens evne til å tåle en renteøkning. Langsiktig investerings-


gjeld bør i henhold til anbefalinger fra Fylkesmann ikke overstige 50 % av driftsinntektene. Marker 


kommune ligger pr i dag noe over den grensen, men har sammenlignet med andre kommuner i 


Østfold lite langsiktig investeringsgjeld. 


Fond 


Tabellen under viser utviklingen av kommunens fond de siste årene, fra 2009 til 2015. Dette viser en 


klar nedgang i disposisjonsfond. 


 


Marker kommune har pr 31.12.2015 kr 11.292.653 innestående på ubundne investeringsfond, dette 


kan brukes til opparbeidelse av tomtefelt og industri felt. 


 


 


 


Lånegjeld 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Brutto langsiktig lånegjeld 349 564 536 362 506 048 393 619 565 425 993 886 472 546 243 503 976 981 534 964 094


 - utlån 11 295 355 10 223 708 12 061 025 13 165 281 14 289 421 15 197 857 13 761 863


 - ubrukte lånemidler 2.9100 5 465 666 5 551 634 5 050 208 5 441 521 13 958 447 7 815 638 21 015 528


Netto langsiktig lånegjeld 332 803 515 346 730 706 376 508 332 407 387 084 444 298 375 480 963 486 500 186 703


Pensjonsforpliktelser utgjør 204 356 234 220 215 937 247 927 531 275 037 798 299 454 068 327 825 408 343 998 612


Netto langsiktig lånegjeld


eks. pensjonsforpliktelser 128 447 281 126 514 769 128 580 801 132 349 286 144 844 307 153 138 078 156 188 091


Langsiktig invest.gjeld 138 337 000 133 419 000 137 364 000 140 401 000 160 473 000 162 604 771 174 884 000


Driftsinntektene 198 647 664 203 576 535 209 227 609 231 029 609 247 328 449 257 663 136 268 476 154


Netto langsiktig invest.gjeld


i % av driftsintektene 70 66 66 61 65 63 65


Antall innbyggere 3 471 3 476 3 511 3 518 3 596 3 614 3 610


Netto langsiktig lånegjeld    


i kroner pr innbygger 37 006 36 397 36 622 37 621 40 279 42 374 43 265


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Disposisjonsfond 10 293 686 4 817 948 5 030 849 2 187 931 1 987 931 0 0


Bundne driftsfond 10 081 466 11 147 895 9 903 508 5 616 347 5 777 825 5 740 443 7 519 036


Ubundneinvest.fond 1 492 476 0 0 0 0 116 052 11 292 653


Bundne invest.fond 658 845 672 263 623 700 374 294 1 131 289 1 763 359 1 677 959


Sum fondsavsetninger 22 526 473 16 638 106 15 558 057 8 178 572 8 897 045 7 619 854 20 489 648


Regnskapsmessig mindreforbruk 0 3 490 357 1 821 806 0 0 4 401 843


Regnskapsmessig merforbruk 0 0 0 0 -2 634 957 -5 769 910 -3 163 168


Udekket i investeringsregnskapet 0 0 0 0


Udisponert i investeringsregnskapet 658 352 0 1 005 603 5 325


Fonds og mer/mindreforbruk 22 526 473 20 128 463 17 379 863 8 836 924 6 262 088 2 855 547 21 733 648
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Kostra 2015 


 


KOSTRA data for 2015 foreligger nå i en foreløpig versjon. Her gjengis noen utvalgte nøkkeltall for 


Marker kommune sammenlignet med andre kommuner i kommunegruppe 1(SSB sin 


kommuneinndeling), gjennomsnittet for alle kommunene i Østfold og landet for øvrig. 


 


 
 


 


Robek 


 Marker kommune ble 25.06.14 Robek kommune. Med årets overskudd planlegger vi og dekke inn 


underskuddet fra 2013, slik at vi er ute av Robek dette året. Underskuddet fra 2014 på kr 


3.163.168,24 er lagt inn i budsjett 2016, og skal etter planen dekkes i sin helhet i 2016. 


 


  


Kostra-statistikk 2015 (foreløpig) Marker Gj.snitt Gj.snitt Kostra 


2015 Østfold landet gruppe 1


2015 2015 2015


Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 3,1 1,9 2,9 2,2


Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 197,6 216,9 216,9 212,8


Netto lånegjeld i kroner pr innbygger 43 405 57 617 61 391 56 348


Netto avdrag i prosent av brutto driftsinntekter 2 3,6 3,3 2,9


Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 52 785 49 370 52 348 56 445


Kommunalt disponerte boliger pr 1000 innbygger 41 20 21 21


Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner 1 489 1 548 2 001 1 371


Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger 384 225 266 279


Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd15 667 30 197 36 970 25 744


Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger 362 105 92 95
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Virksomhetenes rapporter 
 


 


 


 


Nøkkeltall økonomi 


Ansvar R 2014 R 2015 B 2015 Avvik 


1010 Komm.styre/form 1.917.919 2.156.251 1.865.000 -291.251 


1015 Oppv.- og oms.utv 150.457 156.215 155.000 -1.215 


1016 Plan- og miljø.utv 158.539 155.216 162.000 6.784 


1020 Støtte til politi. Part 59.998 59.998 60.000 1,84 


1030 Stortings-/komm.v 8.172 102.872 201.000 98.128 


1040 Eldreråd 12.646 10.713 16.000 5.287 


1045 Ungdomsråd 16.633 16.997 17.000 2,54 


1050 Kontrollutvalg 0 121.608 0 -121.608 


1080 Arbeidsmiljøutvalg 208.109 200.072 224.000 23.928 


1100 Kontroll og tilsyn 693.151 680.790 651.000 -29.790 


1200 Rådmannskontoret 3.871.389 4.688.056 3.661.084 -1.026.972 


1300 Økonomikontor 2.851.175 2.632.383 3.021.752 389.369 


1400 Felles innt/utg 2.881.865 2.414.571 3.968.250 1.553.679 


1405 Servicetorget 2.239.898 2.034.169 2.080.988 46.819 


1410 Innkjøp 264.841 380.054 366.606 -13.448 


1415 Kommuneoverlege 351.554 351.716 363.000 11.284 


1420 IKT – lokalt 431.048 459.357 700.000 240.643 


1421 IKT – grenseregion 1.862.581 1.518.514 1.816.615 298.101 


1430 Sysselsetting 636.627 438.422 440.000 1.578 


1440 Lærlingeordning 315.289 559.307 273.374 -285.933 


1450 Frikjøp tillitsvalgte 444.438 469.557 439.437 -30.120 


1480 Ped. Rådgivning 822.303 1.845.808 1.107.644 -738.164 


1700 Religiøse formål 3.301.155 3.491.389 3.669.000 177.611 


Sum totalt  24.298.289 24.944.035 25.258.750 314.715 


 


 


Kommentar: 


Merforbruket på ansvar 1200 – rådmannskontoret skyldes i hovedsak ikke budsjetterte utgifter til 


innføring av eiendomsskatt med kr 370.822. I tillegg er det noe merforbruk på lønn, men dette kan 


ses opp mot mindreforbruk på ansvar 1300 – økonomikontor. Merforbruket på ansvar 1480 skyldes 


blant annet en faktura fra Eidsberg på kjøp av barnehageplasser i andre kommuner med kr 600.000. 


I 2015 har vi endret føringen av utgifter til andre barnehager, denne er ført på ansvar 1480 


pedagogisk rådgivning. Tidligere var denne ført som en utgift under private barnehager. 


 


 


 


 


 


Politisk styring, fellesutgifter og sentraladministrasjon 
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Organisasjon/personell 


 Ansvar Årsverk Antall 


1200 Rådmannskontoret 3,80 6 


1300 Økonomikontoret 4,05 7 


1405 Servicetorget 3,40 6 


1410 Innkjøp 1,00 1 


1415 Kommuneoverlege 0,30 1 


1421 IKT grenseregion 2,00 2 


1480 Pedagogisk rådgivning 2,00 2 


Sum 16,55 25 


 


Kommentar: 


Bemanningen i stab/administrasjon er sårbar ved sykdom og fravær. Vi har få ressurser, og i mange 


av stillingene er det ofte bare en person som kan utføre en bestemt jobb. Om vedkommende blir 


borte kan dette få store konsekvenser for enkelte arbeidsoppgaver. Dette gjelder spesielt på IKT og 


økonomi. Økonomikontoret har i 2015 manglet 1 stilling, og det har medført et stort arbeidspress på 


hele avdelingen. Stillingen er utlyst og under ansettelse. 


 


Sykefravær 2015 


Måned Korttid Langtid  Totalt 


Januar 1,3 11,2 12,5 


Februar 1,2 12,1 13,3 


Mars 1,7 6,6 8,3 


April 1,1 2,8 3,9 


Mai 0,4 0,1 0,5 


Juni 0,4 0,1 0,5 


Juli 0,0 0,0 0,0 


August 0,7 0,0 0,7 


September 0,2 0,0 0,2 


Oktober 1,4 0,0 1,4 


November 0,7 2,2 2,9 


Desember 1,3 2,5 3,8 


Totalt 0,8 3,5 4,3 


 


Kommentar: 


I stab/administrasjon gir sykmelding på en person stort utslag, da det er få mennesker. I 2014 var 


sykmeldingsprosenten totalt på 14,2 mot 4,3 i 2015. Virksomheten har fokus på godt arbeidsmiljø, og 


har i løpet av høsten 2015 og våren 2016 satt i gang stabssamlinger med forskjellige temaer. 


 


Resultatmål 


Stab/administrasjon har ikke gjennomført noen brukerundersøkelser i 2015. 


Medarbeiderundersøkelse er gjennomført og denne viser en ganske stor tilbakegang i den generelle 


tilfredsheten, noe en har tatt tak i gjennom flere stabssamlinger. Det er gjennomført noen konkrete 


tiltak med tanke på arbeidsmiljøet, og dette ser ut til å ha gitt god effekt. 
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Aktiviteter 2015 


Virksomheten yter i hovedsak tjenester innenfor økonomi, personal, lønn, IKT, boligformidling, 


servicetorg, innkjøp, pedagogisk rådgivning og kommuneoverlege. Det ytes også enkelte tjenester 


direkte til kommunens innbyggere, for eksempel fakturering, innfordring av ulike typer krav, 


skatteoppkreverfunksjon, boligformidling også videre. Arbeidsoppgavene er mange og allsidige, og 


utfordringene er at vi har litt kunnskap om mye, men at vi ikke blir spesialister på noen områder. 


 


Utfordringer fremover: 


- Videreutvikle samarbeidet mellom stab/administrasjon og virksomhetene, slik at vi kan 


avlaste hverandre på flere områder. 


- Videreutdanning/opplæring og kurs er en nødvendighet for å holde seg ajour med regelverk 


og nyheter på forskjellige programvareløsninger. 


- Videreføre og effektivisere bruken av de programvareløsningene vi har i dag, og utnytte de 


bedre. 


- Omstilling og endringsvilje vil bli viktig og jobbe med i denne virksomheten fremover. 


- Beholde og rekruttere dyktig ansatte. 
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Nøkkeltall økonomi 


Ansvar R 2014 R 2015 B 2015 Avvik 


2400 Private barnehager 13.668.356 12.343.613 12.000.000 -343.613 


Sum totalt  13.668.356 12.343.613 12.000.000 -343.613 


 


Kommentar: 


I 2015 har vi kun ført utgifter tilhørende de private barnehagene på dette ansvaret. Utgifter til barn i 


andre barnehager er i 2015 ført i stab/administrasjon. Utgiftene er noe over budsjett. I dette beløpet 


ligger ikke bare tilskudd til de private barnehagene, men også utgifter til søskenmoderasjon i de 


private barnehagene, ekstra ressurser i form av ekstra bemanning til de private barnehagene, gratis 


20 timers barnehage for 4-5 åringer med foreldre som har inntekt under kr 405.000. 


 


Det er fortsatt Telemarksforskning som foretar utregning av tilskuddet til de private barnehagene. 


 


Utfordringer fremover: 


For 2016 er budsjettrammen økt med kr 1 mill. Men, i tillegg har det kommet krav om at 3, 4 og 5 


åringer med foreldre som har en inntekt på under kr 405.000 har krav på 20 timers gratis barnehage. 


Vi fortsetter med at Telemarksforskning regner ut tilskuddet for oss.  


 


Utfordringene på dette området ligger vel mest i at regelverket rundt dette med utregning er noe 


uklart slik at det dukker opp nye ting stadig vekk. Dette blir vanskelig både for kommunen og de 


private barnehagene og forholde seg til. 


 


 


 


 


 
  


Private barnehager 
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Nøkkeltall økonomi 


Ansvar R 2014 R 2015 B 2015 Avvik 


2040 Voksenopplæring 0 0 -800.000 -800.000 


2060 Grunnskole 38.309.381 37.842.485 38.501.753 659.268 


2070 Skolefritidsordning 412.299 125.669 441.747 316.079 


Sum totalt  38.721.680 37.968.154 38.143.500 175.347 


 


Kommentar 


Kort oppsummert: Et overforbruk på utgiftssiden på 550’ (Eks: lønn 200’, opplæring/kurs 190’, Kjøp 


fra Delta 300’) kompenseres med merinntekter på 727’ (Eks: sykelønn- og videreutdannings-


refusjoner). Resultatet for 2015 landet som forventet etter rapportering gjennom året.  


 


Organisasjon/personell 


Marker skole har i 2015 hatt 56,7 årsverk (45,8 lærere/ledelse og 10,9 fagarbeidere/assistenter/stab) 


2060 Grunnskole:  54,52 


2070 SFO:     2,18 


Kommentar: Tallet er med utgangspunkt i personalet ved skolestart i august 2015, etter 


budsjettjusteringen fra juni.  


 


Sykefravær 2015 


Ansvar 2014 2015 


2060 Grunnskole 6,8 % 7,9 % 


 2070 Skolefritidsordning 4,2 % 5,8 % 


Totalt 6,7 % 7,8 % 


 


Kommentar 


Tallene for skolen er relativt stabile. Økning forklares i antall langtidssykemeldte. Skolen er i dialog 


med Bedriftshelsetjenesten om tiltak i personalgruppen. Vi ser behovet for å sette fokus på 


teamsamarbeid og kollegaveiledning. Vi har utarbeidet kjennetegn på godt samarbeid, og skal 


samarbeide med BHT om oppfølging av dem for å styrke samhold og samarbeid på teamene våre. Vi 


vil også i samarbeid med BHT utarbeide klarere retningslinjer for oppfølging av og kontakt med de 


sykemeldte. Skolen har fokus på kollegialitet og trivsel, og har jevnlig arrangementer som løfter 


dette.  


 


Resultatmål 


I gjeldende kommuneplan er målene for virksomheten formulert slik: 


”Skolen i Marker skal ha så god kvalitet at foreldre på flyttefot foretrekker å bo i Marker for å gi sine 


barn en garantert god skole.” I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for perioden 2013 – 2016 er de 


strategiske målene for virksomheten formulert slik: ”Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK 06) og 


opplæringsloven er viktige styringsdokumenter for skolen.  


 


Overordnet målsetting for Marker skole ble vedtatt i Kommunestyret 8. april 2008. Den lyder slik: 


Marker Skole 
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Marker kommune har en god skole hvor kjennetegnene er: Læring – trygghet – trivsel 


Ut fra disse overordnede målsettingene har Marker skoles utviklingsplan (2013-2015), vedtatt i 


kommunestyret 17.12.13, følgende utviklingsområder:  


 


a. Lesing i alle fag  


b. Vurdering for læring  


c. Klasseledelse (Ungdomsskolemeldingen) 


 


En viser også til mål og vurdering knyttet til behandling av tilstandsrapporten for Marker skole 


(Kommunestyret 20.10.2015 Sak 15/481).  


 


Resultater eksamen 


 Skriftlig Muntlig 


 2013 2014 2015 2013 2014 2015 


No 3,3 3,6 2,9   4,5 


No, sidem 2,7 2,8 2,6    


Eng 3,0 3,6 3,5   4,4 


Ma 3,0 3,4 2,5   3,9 


 


Resultater nasjonale prøver 5.trinn (gjennomsnitt skalapoeng 0-100)  
 5.trinn 8.trinn 


 2014 2015 2014 2015 


Nivå (%) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 


Lesing 27,1 51,1 21,8 29,0 48,5 22,5 10,1 19,5 41,3 20,1 9,0 10,5 23,2 38,6 19,2 8,5 


Engelsk 28,3 49,7 22,0 27,8 50,2 21,9 10,5 20,4 40,7 19,1 9,2 11,0 21,6 42,3 17,2 8,0 


Regning 29,5 49,6 20,9 28,0 51,7 20,3 11,9 24,1 38,6 17,4 8,0 8,4 25,8 38,9 188,7 8,2 


 


Skolen viderefører fokus på de grunnleggende ferdighetene og jobber med konkrete tiltak for å 


forbedre resultatene, jfr. lokale mål knyttet til tilstandsrapporten. Mål skal defineres for å øke andel 


elever som skårer i de øverste mestringsnivåene. 


 


Resultater elevundersøkelsen 


Ifl. balansert målstyring og lokale mål knyttet til tilstandsrapporten, er skolens mål å ha bedre 


resultater enn fylkes- og landsgjennomsnittet. Fremover må vi fokusere på å bedre resultater i 


forhold til året før.  


 


For å få et bredere bilde av elevenes læringsmiljø, har vi de siste årene økt deltakelsen i 


elevundersøkelsen. I 2013 svarte 7. og 10.trinn (obligatorisk), i 2014 deltok alle trinn fra 7.-10. Fra og 


med 2015 svarer alle elever fra 5.-10.trinn på undersøkelsen.  


 


Dette medfører bl.a. at de resultater uttalelser i årsrapporten baserer seg på, er snittscore for alle 


trinn og ikke ferdig genererte resultater i skoleporten, slik som tidligere år. Resultatene er presentert 


og bearbeidet i kollegiet, i elevrådet og i FAU/SU. Det er utarbeidet fokusområder/tiltak på hvert 


trinn, med utgangspunkt i resultatet, for å rette innsatsen inn mot områder der vi ønsker å forbedre 


resultatene på. Generelt sett skårer skolen godt på trivsel og trygghet. Det er fortsatt først og fremst i 


medvirkning og faglig veiledning resultatene gir oss nyttige signaler om hvor vi må jobbe bedre.  
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Markers resultater (samlet, maks skår 5) 


 2014 (7.-10. trinn) 2015 (5.-10.trinn) 


Trivsel 4,2 4,3 


Trygt miljø/mobbing 4,6 4,6 


Motivasjon 4,1 4,0 


Støtte fra lærerne 4,1 4,1 


Tilrettelegging for læring 2,8 3,0 


Arbeidsro 3,6 3,3 


Fremovermelding 3,5 3,6 


Medvirkning (fag/vurdering) 2,9 3,1 


 


Siden vi nå har tatt med flere trinn i undersøkelsen, kan vi se hvorvidt lærerne på trinn har lik/ulik 


praksis/fokus. Resultatene viser oss at våre overordnede fokusområder i arbeidet med elev syn, 


verdigrunnlag og helhetlig praksis er nødvendige og videreføres. Resultatene har også gitt grunnlag 


for arbeid med ny utviklingsplan for Marker skole (2016-2019). 


 


Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon, oppsummering av medarbeiderundersøkelsen 2015: 


Utviklingsarbeidet ved Marker skole er forankret i en prosess som startet etter forrige 


medarbeiderundersøkelse. Resultatene den gangen tilsa at det var nødvendig å se på organiseringen 


av skolen. Ny modell, organisert i tre avdelinger, medførte at ledergruppen ble satt sammen av 


rektor og tre avdelingsledere. KS-konsulent bisto i prosessen, og arbeidet fokuserte på å utvikle en 


lærende organisasjon med pedagogiske ledere som skulle tettere på medarbeiderne i avdelingene. 


Resultatet fra årets medarbeiderundersøkelse viser at tiltakene har hatt svært god -og tilsiktet- 


effekt.   


    


Fokusområdene: lærende organisasjon, teamutvikling, medarbeiderskap og lojalitet til skolens 


grunnleggende verdier og elev syn vil fortsatt stå sentralt når vi viderefører arbeidet også etter at KS-


konsulent har avsluttet sin bistand.  


 


Aktiviteter 2015 


Marker skole har pr. 1. oktober 2015 (GSI) 


384 elever, hvorav 248 på barnetrinnet (1-7) og 


136 på ungdomstrinnet (8-10). Elevtall de siste 


fem skoleårene viser. 


2011/2012: 441 


2012/2013. 432 


2013/2014: 410 


2014/2015:  388 


2015/2016: 384 


 


Pr 1. oktober 2015 var det 36 elever som benyttet seg av ordningen med leksehjelp for 2.-5.trinn, og 


det var 78 barn i skolefritidsordningen (SFO). 


Valgfagsordningen er videreført med samme omfang som 2014/2015.  Skolen har gjennomført MOT-


opplegg med alle klasser på ungdomstrinnet, og hatt flere trivselsfremmende arrangementer trinnvis 


og felles på avdelingene. I samarbeid med FAU arrangerte vi i mai et storforeldremøte med tema 
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nettvett og mobbing på sosiale medier. Vi hadde besøk av «Bruk Hue»-foredraget. Elevene på 7.-


10.trinn fikk samme foredraget i skoletiden.  


 


9.trinn satte opp forestillingen «Emil i Lønneberget» i temauken for lokal kulturplan i februar. Det ble 


kjørt to fullsatte forestillinger på rådhuset.  


 


Skolen samarbeider med Ungt Entreprenørskap, Østfold, og gjennomførte 2015 alle programmene 


deres. Vi ble av den grunn kåret til «Årets Entrepenørskapsskole» 2015! 


 


Marker skoles nye sosiale læreplan er implementert dette året, og vil rulleres ettersom vi erfarer 


praksis basert på denne. Vi har videreført stort fokus på Læring- trygghet og trivsel, og jobber i 


personalet med kjennetegn på god praksis som skal sikre oss felles forståelse og forpliktelse i dette 


arbeidet.  


 


Rapportering – oppfølging tilsyn 


Skolen har vært med på tilsyn på opplysningsplikt til barnevernstjenesten, og har fulgt opp og 


rapportert tilbake på de innspillene vi fikk fra fylkesmannen her. Dette dreier seg om overordnet 


kvalitetssikringssystem. Vi har kjøpt inn og tatt i bruk verktøyet 1310.no, levert av Moava. Dette 


systemet sikrer struktur på og dialog om frister og helthetlig arbeid med alle deler av 


opplæringsloven. 


 


Utfordringer fremover 


Høsten 2015 har skolen startet opp arbeidet med ny utviklingsplan for 2016-2019. Sammen med 


kvalitetssystemet 1310.no, vil denne utviklingsplanen styrke fokuset på enkle og målbare mål for 


virksomheten. Vi vil sammen med de andre IØ-kommunene (i Kvaliøs-samarbeidet) få bistand fra 


Høgskolen i Hedmark til å kartlegge ståsted og formulere konkrete mål for rapportering videre. Dette 


kobles opp mot kommunens arbeid med det samme, og det blir viktig at disse prosessene henger 


sammen og avspeiles i årsrapport for 2016. 


 


For å styrke fokus på vurderingsarbeidet, har skolen søkt og fått innvilget deltakelse i 


Utdanningsdirektoratets 7.pulje i satsningen Vurdering for læring. Dette arbeidet skal alle i 


personalet være med på, og det vil organiseres som skolebasert kompetanseheving på samme måte 


som ungdomsskolesatsningen i 2014.  


 


Marker skole har investert i digitale tavler, og må sette større fokus på opplæring og praksisdeling i 


bruken av disse.  


 


Vi opplever en elev masse med stadig større sosiale utfordringer, og grensegangen mellom 


spesialundervisning og tilpasset opplæring i fag/sosialt blir stadig mer utydelig. Vi trenger klarere 


retning i det tverrfaglige arbeidet både i kommunen og med eksterne samarbeidsparter som PPT og 


BUP.  


Voksentetthet og et godt lag rundt eleven, med kompetente og trygge voksne blir stadig viktigere. 


Det er av stor betydning for arbeidet med læringsmiljø og tilpasset opplæring, tidlig innsats og faglig 


fokus at vi får beholde økonomisk ramme på dagens nivå.  
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Nøkkeltall økonomi 


Ansvar R 2014 R 2015 B 2015 Avvik 


2300 Grimsby 5.022.392 4.656.236 5.189.000 532.764 


Sum totalt  5.022.392 4.656.236 5.189.000 532.764 


 


Kommentar 


Barnehagen fikk et mindreforbruk i 2015. Dette kommer av at virksomheten hele året har brukt det 


minimale av personale, og var meget forsiktige i innkjøp og ikke har gjort noen ansettelser, selv om 


stillinger ble ledige. Det ble ikke foretatt noen innkjøp, uten at de ble nøye overveid. Selve 


overskuddet skyldes sykelønnsrefusjon, som vi ikke hadde budsjettert med. I tillegg kommer også en 


merinntekt på foreldrebetaling og kompensasjon for merverdiavgift.  


 


Organisasjon/personell 


Grimsby barnehage startet i 2015 opp med 4 avdelinger og avsluttet året (august – desember) med 3 


avdelinger. Dette på grunnlag av få barn. Vi har hele året hatt 4 pedagogiske ledere på huset, og det 


siste halve året jobbet det to barnehagelærere sammen på småbarnsavdelingen.  


 


Fordeling av personale og barn:   


Desember 2015 Avdeling 1 Avdeling 2 Avdeling 3 


Antall barn 13 11 15 


Pedagogiske ledere 1 1 2 


Fagarbeidere  1 2  


Pedagogiske medarbeidere 1  2 


 


Til sammen er dette 390 % med barnehagelærere, 300 % med fagarbeidere og 360 % med 


pedagogiske medarbeidere, fordelt på 39 barn (12 barn er under 3 år).  


 


Sykefravær 2015 


Ansvar 2014 2015 


2300 6,1 7,2 


Totalt 6,1 7,2 


 


Det er en liten nedgang i nærværsprosenten fra 2014 til 2015. Et par av langtidssykemeldingene i 


2015 er relatert til rygg- og skulderplager, og ikke alle kan relateres til virksomheten. Det ble gjort 


innkjøp av Vippi-stoler som de ansatte kan sitte på i barns høyde, og det vil bli kjøpt inn stoler som 


ansatte kan bruke ved bordaktiviteter og måltider for å slippe vristilling på rygg. I 2016 skal også BHT 


inn å veilede personalet.    


 


Resultatmål 


Vi har mål om god økonomistyring, noe som er gjennomført i 2015. Kommunen har som mål at det 


ikke skal være barn på venteliste, og det har vi ikke dersom de som søker kan benytte Grimsby 


barnehage.  


Grimsby Barnehage 
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Antall barn pr. voksene fordeler det seg slik:  


Avdeling 1(barn over 3) - 4,3 barn pr. voksen 


Avdeling 2(barn over 3) - 4,4 barn pr. voksen 


Avdeling 3(12 barn under 3 og 3 over) – 4,1 barn pr. voksen  


 


Normen sier at det skal være 6 barn pr. voksen når barnet er over 3 år og 3 pr voksen når barnet er 


under 3 år. Dette viser at vi ligger godt over normen for barn over 3 år, og litt under normen for barn 


under 3 år (I mars 2016 er det kommet en voksen person i tillegg på avdelingen).  


 


Arealnormen sier at det skal være 4 m2 for barn over 3 år og 5,3 m2 for barn under 3 år.  


Grimsby barnehage har til sammen 308 m2 leke- og oppholdsareal.  Dette blir pr. barn:  


Barn over 3 år: 140 m2: 24 barn = 5,8 m2 pr. barn 


Barn under 3 år: 162 m2: 15 barn = 10,8 m2 pr. barn.  


Dette viser at virksomheten holder seg godt innenfor normen.  


 


Virksomheten har ikke gjennomfør brukerundersøkelse siden 2013, og da var det for få som svarte til 


at resultatet kunne brukes. Det planlegges en ny undersøkelse våren 2016.  


 


Aktiviteter i 2015:  


Med midler fra «tidlig innsats» var det i januar et kurs for pedagogiske ledere, styrere i alle 


barnehagene + barnehagen i Rømskog. Dette gikk på hvordan i skal forholde oss til taushetsplikten i 


et tverrfaglig perspektiv. 


 


På barnehagedagen i mars var alle barnehagene samlet til en utedag på Grimsby. Temaet i 2015 var 


«Vi vil ut!» 


 


Virksomheten ble med på Språkløyper - Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving. Satsningen går 


fra 2015 til 2019, og skal være med på å gjøre barnehagebarn bedre rustet for skolen. Barnehagen 


ble trukket ut til å være med som pilotbarnehage.  


 


I 2015 fikk nok en lærling i Marker kommune fagbrevet som barne- og ungdomsarbeider.  


Fylkesmann og Høgskolen i Østfold ferdigstilte også ståstedsanalysen etter kartleggingen gjennom 


Sjumilssteget. I grove trekk viste dette at kommunen ikke har avvik i forhold til lovpålagte ordninger, 


det ble oppgitt at kommunens forskjellige virksomheter jobber tett og godt sammen og at noen 


bygninger ikke er universelt utformet.  


 


Rapportering – oppfølging tilsyn: 


I 2015 har virksomheten deltatt på to tilsyn. Det ene var i regi av barnehagerådgiveren i kommunen, 


og det andre var fra Fylkesmann.  


Kommunenes eget tilsyn gikk på:  


- Lek i fht barnehageloven §§ 1 og 2 og Rammeplan del 2, 2.2 


- Foreldresamarbeid barnehageloven §§ 1 og 4, Rammeplan 1.6 
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Her var det inne eierrepresentant, pedagogiske ledere, pedagogiske medarbeidere, 


foreldrerepresentanter og styrer.  


 


Tilbakemeldingen viser at det ikke ble avdekket 


lovbrudd, men det var følgende merknader:  


- Rutiner for felles faglig utvikling når det 


ikke lenger er kveldsmøter 


- Drøfte/utarbeide gode informasjonsrutiner 


- Utarbeide et mandat for SU 


Alle punktene er utført.  


 


Fylkesmannens tilsyn gikk på: 


- Tilsyn etter barnehageloven, 
opplæringsloven og barnevernloven - 
opplysningsplikt 


 


Barnehagen var representert med en pedagogisk leder, en fagarbeider og styrer.  


Tilbakemeldingen viser ingen lovbrudd eller merknader.  


 


Utfordringer fremover 


Åpningstid - Barnehagen har utfordringer med voksentettheten i den lange åpningstiden. 11 timer pr. 


dag gir utfordringer i forhold til avdelingene. Her er et eksempel:  


Tidligvakten kommer kl. 06.00, og skal da hjem kl. 13.30. Dersom det er en barnehagelærer som har 


senvakt kommer denne kl. 10.15, og i mellomtiden er det kommet en på mellomvakt, 08.30. Man kan 


da si at det er 3 timer og 15 minutter det er tre ansatte på avdelingen sammen med barna, noe som 


er lite. MEN her skal det gjennomføres pauser for 3 personer, (1 ½ t), det kan være pedagogisk 


ledermøte (1 ½ t) og møte med PPT, BVT, BUP eller andre instanser (1t – 1 ½ t). To ganger i året får 


dessuten foreldrene tilbud om foreldresamtale, og dette bør også være når det er flest på jobb, pga. 


tilbudet til barna og at vi har mulighet for å være i forkant i stedet for å slukke branner. Vi ser at mer 


og mer tid går med til møter med forskjellige instanser, noe som gir barna dårligere voksentetthet 


store deler av dagen.  


 


Rekrutteringsutfordringer i forhold til nyansettelser  


Kommunen har utfordringer med å få barnehagelærere. Søkere er et flere av, men når de får høre at 


det pedagogiske ledertillegget bare er på 15’ er det mange som takker nei til stillingen. Nærliggende 


kommuner har fra 18’ til 21’.  


 


Signaler fra Utdanningsdirektoratet viser at normen for antall barnehagelærere skal bli 50 % innen 


2020. Vi ser at det kommer større krav til barnehagepersonalet, og barnehagen er stadig i endring. 


Bare i 2015 kom det melding fra Utdanningsdirektoratet at barnehagen bør satse på norsk lesing og 


skriving, og noen uker senere skulle vi satse på realfag. Dette krever god og rett kompetanse av de 


ansatte for at de skal tilrettelegge best mulig.  
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Nøkkeltall økonomi 


Ansvar R 2014 R 2015 B 2015 Avvik 


Adm+ helsehuset 2.945.715 3.041.965 2.951.000 -90.965 


Helsestasjon  1.320.525 1.418.825 1.705.437 286.612 


Fastlegekontoret  2.089.308 2.338.181 2.327.625 -10.556 


Psykisk helse/rus 2.128.384 3.532.422 2.453.911 -1.081.511 


Komm.fysio/ergo 900.635 835.550 982.622 147.072 


Fysikalskinst. 775.740 794.040 795.000 960 


Barneverntjenesten  8.088.350 9.150.458 6.492.905 - 2.657.553 


Sum totalt  18.248.657 21.111.441 17.708.500 - 3.402.941 


 


Kommentar 


Merforbruket på virksomheten er i hovedsak merutgift til Helsehuset, kjøp av institusjonsplass innen 


psykisk helse/rus og merforbruk på omsorgsovertagelser i barneverntjenesten. 


Mindreforbruket på helsestasjon er feilbudsjettering på fastlønn og sosiale utgifter. 


Mindreforbruket på fysio/ergo er merinntekt på sykelønnsrefusjon. 


 


Organisasjon/personell 


 


Ansvar 2015 


Virksomhetsleder 0,4 


Helsestasjon 2,2 


Kommunefysioter/ergoterapi  2,1 


Fastlegekontoret 4,12 


Psykisk helse/rus 4,75 


Barneverntjeneste 6,0 


Sum 19,57 


 


Kommentar 


Ingen endring i stillingsressurser siste år. 


 


Sykefravær 2015 


Ansvar 2014 2015 


Familie og helse 9,5 %  
+ korttidsfravær 1% 


8,6 %  
+ korttidsfravær 0,9% 


 


Kommentar 


Viser sykefraværsprosenten totalt for hele virksomheten, da det er få ansatte under hvert ansvar. 


Sykefraværet er redusert fra forrige år. Det er ingen sykemeldinger som i hovedsak er 


arbeidsrelatert, og det blir forsøkt så langt det er mulig å tilrettelegge arbeidsplassen for å 


opprettholde den positive nærværsprosenten. 


  


 


Familie og helse 
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Resultatmål 


 


Strategiske mål for virksomheten 2015: 


Effektiv ressursbruk / God økonomistyring: 


Lovpålagte tjenester gis etter lover og forskrifter til de brukere som har et behov. Brukerne blir flere, 


samtidig som rammene ikke øker tilsvarende og virksomheten utøver en effektiv ressursbruk. Alle 


avdelinger har fokus på økonomi, men barnevernstjenesten har ikke rammer tilpasset aktivitet. 


Se kommentarer over på regnskapstall. 


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 er gjennomført brukerundersøkelser på helsestasjon med svar fra 20 % av de spurte. Det er for 


lav svarprosent, men svarene var i hovedsak positive tilbakemeldinger. 


 


Det har vært gjennomført tilsyn fra Fylkesmannen på meldinger til barneverntjenesten og 


tilbakemelding til melder. Det ble et avvik på tilbakemelding til melder, og det er innført nye rutiner 


for dette, slik at avviket blir lukket. 


 


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. 


Det er i hovedsak ikke ventelister innenfor virksomheten, og fristoversittelsene i barneverntjenesten 


er redusert. 


Friske medarbeidere / Godt arbeidsmiljø:  


Det skal tilrettelegges for at arbeidstakere har et fysisk og psykisk godt arbeidsmiljø slik at det lave 


sykefraværet opprettholdes. Det må være et tilfredsstillende antall personale til å møte de lovpålagte 


tjenester som ytes.Veiledning og medarbeidersamtaler benyttes. 


Se kommentarer til sykefravær. Det er gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2015 med 75 


svarprosent i familie og helse. Det er stort sett positive tilbakemeldinger, og det jobbes med å 


opprettholde og forbedre resultatene. 


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.  
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Det er flere ansatte som har deltatt på ulike kurs gjennom året. 2 avdelingsledere tar lederutdanning, 


med kompetansehevingstilskudd fra Fylkesmannen i Østfold. 


 


Aktiviteter 2015 


Det er født 38 barn i kommunen i 2015 (36 i 2014). Helsestasjonen har fokus på tidlig innsats og yter 


tjenester til 1/5 av kommunens befolkning. Gjennom veiledning vil de kunne styrke foreldrene i deres 


rolle, og gjennom godt forebyggende arbeid redusere behovet for barneverntjenester. 


Det er sammen med flere aktører utarbeidet lokal handlingsplan mot vold i nære relasjoner. 


Helsestasjon og alle offentlige instanser som treffer både barn og voksne, har et ansvar for å avdekke 


og melde vold i nære relasjoner. 


 


Her følger noen foreløpig Kostra tall for 2015: 


 


Tekst Marker 
 2015 


Kostra- 
gruppe 1 


Østfold Landet uten 
Oslo 


Andel nyfødte med 
hjemmebesøk innen 
to uker etter 
hjemkomst 


103 92 92 89 


Antall spedbarn som 
har fullført 
helseundersøkelse 
innen utg av 8 
leveuke 


100 98 101 98 


Andel barn som har 
fullført 
helseundersøkelse 
ved 2-3 års alder 


70 90 102 99 


Antall barn som har 
fullført 
helseundersøkelse 
ved 4 års alder 


106 97 100 98 


Antall barn som har 
fullført 
helseundersøkelse 
innen utgangen av 1. 
skoletrinn 


99 92 103 99 


 


Innen psykisk helse/rus er det gjennom året ca 60 over 18 år og 50 under 18 år som har mottatt 


tjenester. Gruppen med behov for sammensatte tjenester, psykisk helse og rus er ca 1/3 av gruppen  


voksne. Det er tilbud som støttesamtaler, oppfølging, koordinering, IP og dagaktivitetstilbud som gis. 


Sammensetningen av kompetanse innen tjenesten og behovet for å jobbe utfra et helhetlig 


familieperspektiv, er satt i fokus i tjenesten. 


 


Legekontoret med 3 fastleger og turnuslege gir tjenester til pasientlister på rundt 3400. 


Det har blitt gjennomført utskiftning av programvare. Betalingsautomat for pasientene er innført og 


avlaster skrankefunksjonen og telefonkøen noe. 
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Fysioterapi/ergoterapi bruker ca 50% årsverk på barn og unge, gjennom kontroller på helsestasjon og 


grupper i barnehager og skoler. Babymassasje, motorisk gruppe og skrivedans er noen av 


aktivitetene. 


 


1,6 årsverk blir brukt til gruppen voksne både i og utenfor institusjon til rehabilitering. Pasienter 


kommer generelt mye raskere tilbake fra sykehuset og det kreves mer omfattende rehabilitering, 


raskere oppfølging og kartlegging. Dette merkes også på Ørje fysikalske institutt med sine 2 årsverk, 


hvor ventelistene for ikke-prioriterte pasienter blir stadig lengre. 


 


Det er startet fallforebyggende prosjekt i samarbeid med  rehab.avd. og flere.  


 


Barnevernstjenesten har hatt ytterligere et år med økning i totale utgifter. Uendret antall stillinger; 


4,7 fagstillinger, 0,6 merkantile stillinger og 0,7 tiltaksstilling. Av disse har 3,7 stillinger sluttet og nye 


har begynt i løpet av 2015, noe som gjør noe med kontinuitet og arbeidssituasjon for alle. 


Det kom inn 60 meldinger i 2015, som er 13 mer enn året før. Det ble samlet gjennomført 41 


undersøkelser og antallet henlagte er redusert fra 50 -22% på et år.  Alle meldinger til Marker 


kommune blir vurdert og undersøkelse iverksatt med mindre det er en kjent sak og opplysningene 


blir registrert inn i saken, eller hvor meldingen er av åpenbar sjikanøs karakter.  


Det var i første halvdel av 2015, 29 barn som hadde hjelpetiltak fra barneverntjenesten, mens det 


ved årsskifte var 11 barn totalt. Denne markante nedgangen skyldes en nøye evaluering og 


gjennomgang av samtlige hjelpetiltakssaker i løpet av året.  


Antall barn under omsorg har holdt seg stabilt under året, 12, hvilket innbefatter omsorgsovertakelse 


på 3 barn, mens det samtidig er tre barn som har fylt 18 år og som nå er på etterverntiltak. 


Foreløpig Kostra tall 2015 – barnevern: 


Tekst Marker  
2015 


Kostra- 
gruppe 1 


Østfold Landet 
 uten Oslo 


Netto driftsutgifter per 
innbygger 0-17 år, 
barnevern 


15.261 8.713 10.006 8.323 


 


 


Rapportering – oppfølging tilsyn 


Barneverntjenesten har hatt tilsyn fra Fylkesmannen sammen med skole og barnehage på rutiner for 


meldinger og tilbakemeldinger til melder, med et avvik på tilbakemeldinger. Det er iverksatt nye 


rutiner for å lukke avviket. 


 


Barneverntjenesten har hatt tilsyn fra kommunerevisjon, med anbefalinger om å opprette rutiner og 


prosedyrer på enkelte områder. Arbeidet er igangsatt for å lukke avvik. 


 


Utfordringer fremover 


Virksomhet familie og helse vil sammen med samarbeidsparter ha fokus på forebyggende tjenester 


og tidlig intervensjon for å kunne redusere behov for omfattende tiltak. Det gjelder spesielt i forhold 


til barn og unge, og det utarbeides nå en samarbeidsmodell som skal gi rutiner for tidlig intervensjon. 
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For avdelinger som psykisk helse og fysio-/ergoterapi har det i flere år vært for få arbeidsplasser for 


den enkelte ansatte, og lite tilfredsstillende rom i forhold til samtaler. For dagsenteret til psykisk 


helse/rus vil det måtte finnes nye lokaler da omsorg nå må disponere disse selv. 


 


Alle ansatte har igjennom året 2015 lagt ned mye godt arbeid i forhold til enkeltpersoner som til 


enhver tid trenger tjenester. De har også opplevd en del merarbeid og uro i forbindelse med 


utskiftninger blant avdelingsledere og medarbeidere. 


 


En forventer at organisasjonen nå har stabilisert seg for videre jobbing framover, samtidig som en 


kan forvente noe uro i forhold til kommunereform. Det blir viktig å motivere for at endring som vil 


måtte oppstå, skal være til det beste for innbyggerne som trenger tjenester av virksomheten. 
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Nøkkeltall økonomi 


Ansvar R 2014 R 2015 B 2015 Avvik 


3810 NAV 4.608.238 4.354.620 4.636.500 281.880 


3830 Flyktningetiltak  -573.715 -1.227.322 -510.000 717.322 


Sum totalt  4.034.523 3.127.298 4.126.500 999.202 


 


Kommentar 


Vi har hatt en nedgang i utgifter til økonomisk sosialhjelp fra 2014 til 2015 på kr. 613.000.  Selv om vi 


har brukt mer penger på introduksjonsstønad og økonomisk sosialhjelp til flyktninger, har inntektene 


i form av integreringstilskudd fra staten gitt oss økte inntekter på ca. 1,5 mill. Samlet sett blir 


resultatet for virksomheten et mindreforbruk på 1 mill. kroner. 


 


Organisasjon/personell 


Vi har hatt den samme bemanningen i 2015 som i 2014.  Det vil si 2,3 årsverk fordelt på 4 ansatte. 


Alle ansatte hører til ansvar 3810. 


Vi har i året som har gått solgt vikartjenester til den statlige delen av NAV, hvor det har vært 


langtidsfravær.  Dette er årsaken til at vi har høyt forbruk på vikarutgifter.  Utgiftene blir dekket i sin 


helhet av staten. 


 


 


Sykefravær 2015 


Ansvar 2014 2015 


3810 NAV 7,6 % 4,8 % 


Totalt 7,6 % 4,8 % 


 


Kommentar 


Vi har en nedgang i sykefravær fra 2014 til 2015 på ca. 30 %.  Vi er en virksomhet med svært få 


ansatte, og ett enkelt fravær av lengre varighet slår kraftig ut på statistikken.  Vi kan derfor ikke 


begrunne nedgangen med spesielle tiltak som er iverksatt.  Dog jobber vi hele tiden med å forebygge 


sykefravær.  Vi jobber aktivt for å bedre arbeidsmiljøet, bl.a. har vi bygget samtalerom slik at 


sikkerheten ivaretas bedre.   


 


Resultatmål 


Det blir hvert år gjennomført brukerundersøkelse for NAV-kontorene i Østfold.  Denne 


undersøkelsen besvares av alle brukerne våre, uavhengig av om de mottar statlig eller kommunal 


bistand.  På spørsmål om brukerne føler de får den servicen de trenger fra NAV-kontoret, skårer vi 


5,2 av 6 mulige poeng.  Gjennomsnittsresultatet for Østfold er 4,5, så vi ligger godt an i forhold til 


fylket.  Vi ser likevel en liten nedgang i brukernes tilfredshet i hvordan de blir møtt hos oss.  Dette må 


vi ta på alvor og jobbe videre med, slik at vi kan snu trenden. 


 


NAV 
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Vi har også gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2015.  Resultatet for kontoret endte på 28,3 


poeng, av 30 mulige.  Her har vi hatt en økning på 0,3 poeng fra 2014.  Sammenlignet med de andre 


NAV-kontorene i fylket har vi svært gode resultater.  Fylket oppnår et resultat på 24 poeng.  


 


Aktiviteter 2015 


Vi har hatt en nedgang i antall sosialhjelpsmottakere fra 122 i 2014 til 103 i 2015.  Andelen av 


sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere er 2,9 % (3,4 % i 2014).  Vi ligger nå så vidt under 


gjennomsnittet for Østfold (3 %), men over landsgjennomsnittet på 2,6 %.  Vi hadde mål om at 


gjennomsnittlig stønadslengde for ungdom ikke skulle overstige 3 måneder.  Dessverre klarte vi ikke 


å nå dette målet, og vi ende på 3,6 måneder.  Vi hadde også et mål om at andel mottakere med 


sosialhjelp som hovedinntekt ikke skulle være høyere enn 25 %.  Resultatet her ble langt fra målet, 


med en andel på 52,4 %.  


 


Antall brukere som at fått bistand fra gjeldsrådgiver er 28.  Det er en nedgang fra året før, hvor det 


var 49 brukere.  I hovedsak er det dårlig økonomistyring som er årsaken til de økonomiske 


vanskelighetene.  Flertallet av brukerne som har hatt behov for bistand fra gjeldsrådgiver har 


uføretrygd som hovedinntekt. 


 


Kommunen tok i mot 5 nye flyktninger i 2015. 4 av disse er enslige, 1 har kommet i forbindelse med 


familiegjenforening. Ved utgangen av året hadde vi 7 deltakere på introduksjonsprogrammet. 


 


Rapportering – oppfølging tilsyn 


Virksomheten har ikke hatt tilsyn dette året. 


 


Utfordringer fremover 


Det er vedtatt at sosialhjelpsmottakere skal ha rett og plikt til aktivitet.  Lovendringen gjelder med 


virkning fra 01.06.16.  Vi har i lang tid hatt anledning til å sette vilkår om aktivitet for å få utbetalt 


økonomisk sosialhjelp, og vi har i stor grad benyttet oss av det.  Dette vil derfor ikke være helt nytt 


for hverken oss eller brukerne.  Utfordringen blir å ha relevante og meningsfylte aktiviteter for 


brukerne, og der er vi avhengig av fortsatt velvillighet fra de andre virksomhetene i kommunen.  Pr. i 


dag har vi flere brukere som er i arbeidspraksis ute på de ulike virksomhetene.   


 


Kommunestyret har vedtatt å ta i mot flere flyktninger framover.  Det er noen utfordringer med 


dette.  Vi må ha aktuelle boliger som ligger sentralt i kommunen.  Det er ikke så lett å finne 


praksisplasser/arbeidsplasser, noe som er viktig i forhold til å få til en god integrering.  Vi ser også at 


vi har for få ressurser på NAV-kontoret til å følge opp, og etablere, de nye flyktningene.  Selv om vi 


kjøper plasser på Introduksjonssenteret i Askim, vil det likevel kreve mye lokal oppfølging.   


Selv om vi har gode resultater på brukerundersøkelsene våre, ser vi en negativ trend de siste to 


årene.  Vi må jobbe for å snu denne utviklingen.  Vi må fortsette å jobbe med våre egne holdninger til 


brukerne og til hvilken service vi skal gi. Men vi må også avklare forventningene til brukerne. På 


statlig side av NAV har det de siste årene vært store endringer i hvilke oppgaver man får løst på lokalt 


NAV-kontor. Vi har fått en del tilbakemeldinger på at det «var enklere før».  Dette kan også være 


med på å prege de svarene brukerne gir i undersøkelsen. 
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Nøkkeltall økonomi 


Ansvar R 2014 R 2015 B 2015 Avvik 


4300 Bo og arbeid 7.805.499 7.699.253 7.780.150 80.897 


4700-4772 MBSS 50.124.158 46.282.213 45.727.500 -554.713 


Sum totalt  57.929.657 53.981.466 53.507.650 -473.816 


 


Kommentar 


Opprinnelig budsjett for virksomhet omsorg i 2015 var 46.228’. I august vedtok kommunestyret en 


innsparing på 500’ for omsorg, nytt budsjett 2015 ble da 45.728’ mkr. Resultatet for 2015 er et 


merforbruk på 555.000. Virksomhetsleder påpekte den gang for rådmannen at en slik innsparing 


trolig ikke lar seg realisere på et halvt år. I tillegg hadde virksomheten et overforbruk fra 2014 som 


hadde høyeste prioritet på dette tidspunktet. Virksomheten gjorde ingen ytterligere tiltak ifm 


vedtaket i august -15, men fortsatte å jobbe med opprinnelig plan for å komme i balanse. 


Hele innsparingen fra vedtaket i august 2015 ble lagt på fastlønnsarten av praktiske årsaker. 


 


Vi skal ikke sammenligne 2014 mot 2015 helt ukritisk. I 2015 hadde virksomheten en omfattende 


omlegging av hele budsjettet/regnskapet. Nå har hver avdeling sitt eget ansvar og vi har større fokus 


på både funksjon, ansvar og art i økonomiarbeidet. Medfinansiering av Samhandlingsreformen 


forsvant 31/12-14. Lønnsoppgjøret utgjorde ca 750’ dette året. 


 


Omsorg hadde en reell innsparing på kr ca 150’ fra 2014 til 2015 når en trekker ut medfinansieringen 


til Samhandlingsreformen og legger til lønnsoppgjøret i 2015. 


 


Organisasjon/personell 


 


 Ansvar Årsverk 


  2012 2013 2014 


4700 Adm. 3,4 3,4 3,3 


4710 Bogr 1 og 2 54,31 54,31 57,82 


4720 Bogr 3 og 4 1,58 1,58 1,58 


4730 Hjemmejelp 3,22 3,22 3,31 


4740 Dagavdeling 0,8 0,8 0,8 


4750 Kjøkken 2 2 2 


4760 Kantine 0,54 0,54 0,54 


Sum 65,83 65,83 69,34 


 


 


 


 


 


 


Omsorg og PU 
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  Årsverk 


 Ansvar 2015 2016 2017 


4700 Adm 3,4   


4710 Bo 1-2 16,14   


4711 Bo 3-4 9,83   


4712 Natt 8,21   


4713 Hj.spl 11,92   


4714 Bo 5 7,36   


 4715 Flex 1,80   


4720 BPA 1,5   


4730 Hj.hjlp 3,31   


4740 
Dagsenter 


0,8   


4750 Kjøkken 2,54   


4300 Utvklh. 12,68   


Sum med og 
uten 4300 


79,46 
(66,71) 


  


 


Ansvar 4300 virksomhet utviklingshemmede ble lagt under virksomhet omsorg fra 1/1-16 og heter 


fra denne dato «Avdeling for utviklingshemmede». 


 


Det er en liten nedgang i antall årsverk i 2015. Dette må ses i sammenheng med reduksjon av årsverk 


på avdelingene i forbindelse med kortere vakter og fjerning av betalt lunsj. Samtidig har vi opprettet 


ansvar 4715 fleksiturnus. På dette ansvaret havnet ansatte som ble overtallige etter ovennevnte 


prosess. 


 


I august 2015 innfridde vi ca 2,4 årsverks krav om høyere stilling ihht AML § 14-1. Disse ble innfridd 


ved først å fylle opp vakanser, resterende ble lagt i fleksiturnusen. Tanken med en fleksiturnus er at 


denne skal dekke fravær og ferie. Turnusen ble finansiert ved å ta variable lønnsmidler og konvertere 


de til fastlønn. 


 


Kommentar til antall årsverk 


Antall årsverk i omsorg vil aldri være helt stabilt. Vi må fra tid til annen innfri krav om høyere stilling, i 


tillegg må vi på kort varsel kunne ansette for å rekruttere kritisk kompetanse og prøver å begrense 


ufrivillig deltid. Denne fleksibiliteten er helt nødvendig for at virksomhetsleder  kan se helheten og 


sikre forsvarlig drift.  


 


I tabellen for 2015 er årsverkene hentet fra grunnturnusen, dvs de faste ansatte som faktisk jobber. 


Ansatte som f.eks. er på arbeidsavklaringspenger er ikke regnet med. 


 


Sykefravær 2015 


Ansvar 2014 2015 


4300 Bo- og arbeidssenter 5,1 % 6,5 % 


4700:4760 12,7 % 13,5 % 
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4300 korttid- og langtidsfravær: 


1-16 dager: 1,6 % 


+40 dager: 5,3 % 


Både korttid- og langtidsfraværet i avdeling for utviklingshemmede er lavere en gjennomsnittet for 


pleie og omsorgs avdelinger. Avdelingen har god tilstedeværende ledelse, et godt arbeidsmiljø og 


høye trivsel blant beboere og deres ansatte. 


 


Mål: 


Holde fraværet på 5-6 % eller lavere ved å jobbe målrettet for å opprettholde dagens gode drift. 


  


4700:4760 korttid- og langtidsfravær: 


1-16 dager: 2,3 % 


17-40 dager: 0,9 % 


+40 dager: 10,3 % 


 


Sykefraværet har øket fra 2014 til 2015. 2015 startet meget høyt med topp i februar og mars med 18 


%. Denne perioden må sees i sammenheng med omstillingen som ble sluttført 1. mars. Det var mye 


støy rundt tiltakene som ble innført. Etter denne toppen har fraværet sunket jevnt hele året. 


Virksomheten har sammen med Nav kurset alle ansatte i «relasjonsledelse». I etterkant har alle 


avdelingene jobbet videre med «relasjoner» på personalmøter. 


 


Mål: 


Vårt kortsiktige mål (2015-2016) er å komme under 12 %, på lengre sikt er virksomhetens mål og 


potensialet å stabilisere fraværet på mellom 10-11 %. (2017-2018).Starten på 2016 er positiv med et 


gjennomsnittlig fravær på 10,6 %. 


 


 


Resultatmål 


Virksomheten har som mål å gjennomføre medarbeider- og brukerundersøkelse i 2016. 


 


Relevante KOSTRA tall per 15.03.16 (Konsern) 


Tjeneste 2014 2015 Landet u/Oslo 2015 


Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av 
kommunens totale netto driftsutgifter, konsern 


34,1 % 32,4 % 30,9 % 


Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av 
kommunale pleie og omsorgstjenester, konsern 


327.991 297.914 391.271 


Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av 
hjemmetjenester (i kroner), konsern 


127.027 129.597 237.314 


Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. 
kommunal plass, konsern 


1.095.507 989.190 1.040.127 


Andel beboere i institusjon av antall plasser 
(belegg) 


 105,5 % 97 % 


 


Virksomheten har redusert kostnadene totalt fra 2014 til 2015. Spesielt har kostnaden per 


sykehjemsplass blitt lavere i 2015. Tiltakene som ble iverksatt har hatt ønsket effekt. 
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Virksomhetsleders vurdering av driften er at den i dag er på et minimum og vil måtte økes i årene 


som kommer. Potensialet for ytterligere innsparing i 2016 er redusert fravær. 


 


 


Innvilgende tjenester per 31.12.15 


Aktivitet 2013 2014 2015 


Antall vedtak (brukere) i hjemmesykepleie 128 130 119 


Antall vedtakstimer per uke i hjemmesykepleien   207 


Antall vedtak (brukere) med hjemmehjelp 81 93 98 


Antall vedtakstimer per uke med hjemmehjelp   74 


Trygghetsalarmer 56 52 49 


MORS i hjemmet  16 15 


MORS ved MBSS 17 13 15 


Dagsenter, antall plasser per uke 21 21 21 


Dagsenter, personer med vedtak 12 15 15 


Trivselstiltak i regi av dagsenter  20 18 19 


BPA 2 2 2 


BPA vedtakstimer per uke 185,5 185,5 185,5 


Antall vedtak omsorgslønn   9 


Vedtakstimer omsorgslønn   229,5 


Antall vedtak avlastning   5 


Antall døgn avlastning per år   141,2 


Antall døgn avlastning ferie per år   35 


Vedtak gratis SFO   1 


Prosent plass SFO   47 % 


Antall vedtak støttekontakt   19 


Antall timer støttekontakt   74 


 


 


Utfordringer fremover: 


Hjemmehjelpstjenesten vil trolig i løpet av 2016 måtte økes. Antallet ansatte har vært stabilt i flere år 


mens antall vedtak har økt. Inntil nå har økningen blitt absorbert ved at antall minutter per vedtak er 


noe redusert. 


 


Utgifter til Avlastning, Støttekontakt og Omsorgslønn øker for hvert år. Flere av tjenestene grenser 


tett opp mot barnevern og det kan være utfordrerne å vite hva som er BV og ikke. 


Alt av tjenester som innvilges skal kartlegges og saksbehandles. I 2015 har ikke virksomheten vært i 


stand til å avslå en tjeneste, fordi vi ikke har hatt kompetanse til å føre en klagesak for Fylkesmannen. 


Per 31.12.15 er situasjonen i ferd med å endre seg, og i løpet av medio 2016 bør denne kompetansen 


være på plass. 


 


Demografikurven for Marker kommune peker oppover frem til ca 2024, etter det øker den betydelig. 


Marker kommune bør i økonomiplanen legge inn kostnader for å bygge og drifte et demenstilbud fra 


2018/2019, fortrinnsvis demens omsorgsboliger lokalisert tett tilknyttet MBSS. 
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Nøkkeltall økonomi 


Ansvar R 2014 R 2015 B 2015 Avvik 


5101 Vannforsyning -775.664 -214.154 -236.500 -22.346 


5102 Avløp -1.517.718 -1.467.669 -1.880.000 -412.331 


5103 Renovasjon 8.629 -73.697 0 73.697 


5104 Brann 2.981.511 2.980.799 2.661.000 -319.799 


5105 Feiing -58.450 58.740 200.000 141.260 


5110 Drift og vedlikeh 534.521 501.723 1.243.000 741.277 


5111 Maskinpark 145.876 147.620 256.000 108.380 


5113 Idrettspark 173.798 223.157 313.000 89.843 


5114 Veier og gater 1.244.929 1.118.004 1.442.600 324.596 


5115 Ørjetun 70.881 62.480 0 -62.480 


5120 Rådhus 453.966 1.034.688 898.500 -136.188 


5121 Grimsby 283.623 213.456 283.000 69.544 


5122 Marker skole 1.343.880 1.270.014 1.055.400 -214.614 


5123 Sentrumsgården 166.958 200.178 161.000 -39.178 


5124 MBSS 1.035.442 972.100 1.609.800 637.700 


5125 Boliger -646.552 -736.578 -627.399 109.179 


5126 Markerhallen 240.635 226.753 466.000 239.247 


5130 Renhold rådhus 1.055.262 1.106.693 1.171.420 64.727 


5131 Renhold Grimsby 310.773 337.305 377.000 39.695 


5132 Renhold skole 2.103.522 2.153.412 2.455.900 302.488 


5133 Renhold sentr.g 202.789 154.026 215.939 61.913 


5134 Renhols MBSS 1.395.231 1.454.144 1.439.071 -15.073 


5135 Renhold bolig -3.851 0 73.000 73.000 


5136 Renhold Markerh 248.583 253.179 222.519 -30.660 


Sum totalt  10.998.574 11.976.373 13.800.250 1.823.877 


 


Kommentar 


Årsaken til det innsparte beløp er økte inntekter samt god økonomidisiplin i alle avdelinger. 


På enkelte områder er innkjøp satt litt på vent, dette fordi lojaliteten for fellesskapet kommer fremst. 


 


Organisasjon/personell: 


Vann- Avløp og renovasjon disponerer 5,2 årsverk fordelt på 10 ansatte. 


Brann / forebyggende disponerer 2 årsverk fordelt på 18 ansatte.  


FDV disponerer 7,5 årsverk fordelt på 10 ansatte. 


Renhold disponerer 10,93 årsverk fordelt på 17 ansatte. 


Totalt alle ansvarsområder 25,6 årsverk fordelt på 47 ansatte. 


 


 


 


  


Forvaltning, drift og vedlikehold 
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Sykefravær 2015 


Ansvar 2014 2015 


Vann-Avløp og renovasjon 6,5 % 2,5 % 


Brann – Feiing 0 % 0,4 % 


Forvalt. Drift og vedlikehold 11,8 % 8,2 % 


Renhold 11,4 % 19,1 % 


Totalt alle ansvarsområder. 9,6 % 10,7 % 


 


Kommentar 


Vi ser en økning av sykefraværet som ikke er ønskelig. Langtidssykefraværet står for den største 


delen av fraværet. Fraværet kan deles i 2 kategorier, dvs. sykdom/lidelser som ikke er 


arbeidsrelaterte og de som er arbeidsrelaterte. Belastningsskader er den hyppigste fraværsgrunn, 


spesielt renhold sliter med dette som man må anta kommer fra tungt og ensformig arbeid over tid. 


For å få bukt med dette må en se dette i ett større overordnet perspektiv, det løses ikke på den 


enkeltes arbeidsplass/oppgaver. 


 


Resultatmål 


Ingen brukerundersøkelse i inneværende år. Det overordnede mål for virksomheten er å være 


effektive i alle ledd for å gi så gode tjenester som mulig innenfor de gitte budsjettrammer. 


Gode resultater på medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i 2015 


 


Aktiviteter 2015 


De daglige arbeidsoppgaver binder opp mannskapene slik at det ikke er mye rom for andre 


vedlikeholdsoppgaver. Sommerhalvåret er den tid vi skulle ha hatt ledig kapasitet for blant annet 


utvendig vedlikehold av alle våre bygninger. Vi påbegynte maling av Marker skole, håper at vi 


kommer i mål i inneværende år.  


 


Rehabiliterte 3 leiligheter 1 i Industriveien, 1 i Joneløkkeveien og 1leilighet i Arken(storgata). Satte 


opp ett ferdig byggesett (toalettanlegg) ved nye Otteid bru. Nytt belegg ved Marker bibliotek.  


Enøk arbeidet er nå fullført ved Marker skole. Har også funnet rom for å sette i stand 


ventilasjonsanlegget for gymavdelingen som har vært ute av drift i mange år grunnet en frostskade. 


Marker rådhus står nå for tur innen Enøk arbeidet. 


 


Gatenavnskilt er satt opp i hele kommunen, gjenstår nummerskilt. 


Nytt gatelys i Østliveien samt Idrettsparkveien dette i forbindelse med å legge gatelysnettet over på 


målte anlegg. 


 


Asfalterte Sølvveien samt de veier på Moen som ble berørt av kloakksaneringen. Trykkavløpet for 


Vaterland er i full drift med 48 stasjoner fordelt på 51 husstander. Noen små tekniske problemer, 


men disse er nå utbedret. 


 


Rapportering – oppfølging tilsyn 


Tilsyn på vannverket samt høydebasseng fra Mattilsynet. 


Noen små avvik som ble straks lukket, godkjent vannverk.  
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Selvkost 


Etter mange år med «negative» fond på 


selvkostområdene, har vi nå gebyrer som 


dekker utgiftene og gjør oss forberedt på 


kommende investeringer på områdene. 


Marker ligger forholdsvis høyt på samlet 


gebyr for en normalhusstand. Fakturering 


av renovasjon er overlatt til IØR som en 


prøveordning, og dette fungerer bra og vil 


kunne gi lavere renovasjonsgebyr på sikt. 


 


Utfordringer fremover 


Rekrutering av nye medarbeidere. 


Innen utgangen av 2016 må det ansettes 5,33 årsverk innen FDV innbefattet en ny stilling som 


rørlegger. De resterende 4,33 årsverk er på grunn av at personer trapper ned sin stilling samt at flere 


velger å gå over i pensjonistenes rekker. 


 


Innen noen fag bør det søkes etter personer med fagbrev, på andre stillinger bør en mer vektlegge en 


variert praktisk arbeidserfaring. 


 


Vedlikeholdet av den kommunale bygningsmassen vil i de nærmeste årene kreve store beløp. 


Oppussing av Åsveien 12 og 14 med sine 10 boenheter samt Storgt. med sine 6 boenheter er 


estimert til å koste mellom 4,5 – 5 mill. Disse må prioriteres da flere av boenhetene er i en elendig 


forfatning. I den samme perioden har vi mange andre bygg som må tas vare på og som sårt trenger 


årlig vedlikehold det være seg både innvendig og utvendig. 
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  Nøkkeltall økonomi 


Ansvar R 2014 R 2015 B 2015 Avvik 


5200 Adm/plan 357.644 348.038 463.000 114.962 


5201 Kart 338.411 384.295 242.000 -142.295 


5203 Byggesak/oppm 308.149 354.557 259.000 -95.557 


5204 Spredt avløp -163.191 -33.928 -11.000 22.928 


5210 LMN 1.259.305 1.353.318 1.329.150 -24.168 


5230 Fiske  5.181 0 -5.181 


5231 Vilt -79.203 39.227 74.000 -34.773 


5232 Friområde 174.330 173.026 298.000 124.974 


Sum totalt  2.195.444 2.623.715 2.654.150 30.435 


 


Organisasjon/personell 


Avdelingen har i 2015 disponert 8 årsverk på 8 ansatte. 


Avdelingen omfatter følgende ansvarsområder: 


Ansvar Fagområde Årsverk 


5200 Teknisk administrasjon (plan) 1,0 


5201 Kart  


5203 Oppmåling og byggesak 2,0 


5204 Spredt avløp 1,0 


5210 Landbruk, miljø og næring 4,0 


5230 Fiske  


5231 Jakt og viltstell  


5232 Friområder  


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


kostnadsfordeling på hele kontoret; Marker 50%, Aremark 35%, Rømskog 15%. 


Sykefravær 2015 


Ansvar 2014 2015 


5200-5232 5,4% 1,7% 


Totalt 5,4% 1,7% 


 


Kommentar 


Som tabellen viser er sykefraværet på avdelingen lite, det har også gått ned fra 2014 til 2015. Det er i 


all hovedsak korttidssykefravær (1-16 dg) det dreier seg om.  


 


Aktiviteter 2015 


 


Teknisk administrasjon, kart, oppmåling, byggesak, spredt avløp: 


Det er utarbeidet 59 nye matrikkelbrev i løpet av 2015, fordelt på 18 fradelinger, 13 klarlegging av 


eksisterende grense, 9 fullførte jordskiftesaker, 12 sammenslåinger, hvorav 1 ikke er fullført pga. 


Plan og miljø 
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eksterne mangler, 4 nye grunneiendom opprettet fra feste, og 1 justering av grense, og 1 


omnummerering.  


I 2015 har det i blitt utarbeidet 47 nye matrikkelbrev i Aremark. 32 nye matrikkelbrev på Rømskog. 


Spesielt mye arbeid med å klarlegge eksisterende grenser i forbindelse med feilmålinger generelt på 


Rømskog, men også i Marker og Aremark. 


En del av oppmålingene utført i 2015 har blitt utført etter fristens utløp og har således fått redusert 


gebyrene med 1/3 i to omganger, dette pga. til dels mange oppgaver som må løses i matrikkelen før 


man kan fullføre sakene. Mange feilrettinger generelt i alle kommunene. Pågangen på oppmålinger 


er til dels så stor at lang ventetid ikke lenger er unntak men en regel.  


I mars ble Matrikkelen konvertert fra matrikkeladresse til veiadresse for Øymark slik at 98% av alle 


eiendommer er dekket. Skrivemåten på noen veiadresser er ennå ikke avgjort. 


Byggesak: 


I 2015 var det om lag 90 byggesaker. I Marker var det overvekt av saker med bolighus og hytter. På 


Rømskog var det særlig stor aktivitet i Vortungen hyttefelt, hvor det ble oppført 14 nye fritidsboliger. 


I Aremark har det vært en stor økning av driftsbygninger i landbruket, noen hytter og en del nye 


boliger og tilbygg.  For øvrig ble det søkt om nye kommunale trykkavløpsledninger og 


tilbygg/ombygging av skolen. Nye byggeregler trådde i kraft 01.07.15 og flere mindre byggearbeider 


ble fritatt for søknad. 


Spredt avløp: 


Det ble gitt 68 utslippstillatelser for boliger og fritidseiendommer i 2015. I tillegg er det gitt 9 


midlertidige utslippstillatelser til eiendommer med eksisterende anlegg, dette er eiendommer med 


tett tank/gråvannsanlegg hvor det er dokumentert renseeffekt på gråvannet og tett tank er 


påmontert nivåmåler. De må levere ny prøve innen 2-år, og søke ny tillatelse om prøven er 


tilfredsstillende.  


Til trykkavløpet ble det koblet til 54 eiendommer på strekningen Sukken-Vaterland. Det ble utført 30 


kontroller/tilsyn. 


Flere eiendommer ble i 2015 fulgt opp tett, og gitt brev om tvangsmulkt da de ikke hadde 


gjennomført pålagte tiltak innen fristen. Det er kommet til «enighet» med alle hvor det foreligger 


planer for gjennomføring, mange er allerede ferdige.  


Vi er også i gang med å planlegge tiltak for opprydding og sanering av vann og avløp for hytter. 


Plan: 


Mye av arbeidet har dreid seg om nye kommuneplaner for våre tre kommuner. Dette forventes å bli 


politisk behandlet i 2016. Ellers har det vært en del dispensasjonssaker fra reguleringsplaner. Ny E-18 


førte til noe ekstra arbeid med kart, plangrunnlag og besøkende. 


Jordbruk: 


Tiltaksstrategi for landbruket, 2013-2016, sier at vi fortsatt vil ha størst fokus på tiltak som kan bedre 


vannkvaliteten i Haldenvassdraget, samt på ungskogpleie når vi prioriterer tilskuddsmidlene til 


spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Dette gjelder 
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både for Marker og Aremark, mens kulturlandskapstiltak har første prioritet i Rømskog. I 2015 ble kr 


700 000,- brukt til SMIL-tiltak i Marker, og av dette gikk over 99 % av potten til 15 forskjellige 


forurensningstiltak. I Rømskog gikk hele tildelingen på kr 150 000,- til 3 ulike kulturlandskapstiltak. I 


Aremark hadde vi kr 300 000,- til fordeling, og her ble tilskuddet fordelt på 13 gode forurensings- og 


kulturlandskapstiltak. 


 
Arbeid med forskjellige miljøtiltak utgjør en vesentlig del av arbeidsinnsatsen, både innen jordbruk og 


skogbruk. Jordbrukssjefen har vært svært delaktig i arbeidet med EUs vanndirektiv. I den forbindelse 


er det arrangert bekkelagsmøter og allmøter med tema hva vanndirektivet kan innebære konkret for 


bonden, og hva som kan gjøres på det enkelte bruk for å redusere forurensingen av vassdraget. I de 


tre grensekommunene har oppslutningen om RMP fortsatt vært stor, og rett i overkant av 90 % av de 


som driver planteproduksjon i kommunen har gjort tiltak og søkt om dette miljøtilskuddet. Totalt 


areal med redusert jordarbeiding er noe større enn tidligere år. Dette kan også komme av sen 


høsting i 2015 og dårlige forhold for tilsåing av høsthvete. Arealet med grasdekte buffersoner mot 


bekker og vassdrag er fortsatt noe økende. 


Det er også mye veiledning og mange søknader om Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) til Innovasjon 


Norge, samt oppfølging og avslutning av tidligere innvilgende saker. Dette er en god indikator på høyt 


aktivitetsnivå innen for landbruket i våre kommuner. I Aremark ble det i 2015 satt ny rekord i antall 


søknader og tildelte midler. Hele 13 søknader mottok totalt 3,2 millioner kroner i tilskudd. I Marker 


var det 5 søknader og 1,6 mill kr, og på Rømskog var det 2 søknader og 1 mill kr. I tillegg er det 


innvilget rentestøtte for lån på totalt 12,3 mill kr. Dette er tall vi er meget godt fornøyde med, og 


indikerer optimisme og investeringslyst i næringa. Henvendelsene og søknadsmassen for 2016 tilsier 


at denne gode trenden fortsetter. Vi har også arrangert stormøte for landbruket i Aremark i 2015 


med meget godt oppmøte. 


Det er i 2015 i våre tre kommuner behandlet og innvilget 19 søknader om deling etter jordlovens § 


12. Kommunen har behandlet og innvilget 14 søknader om konsesjon i medhold av konsesjonsloven. 


Det var også 2 saker om omdisponering av areal etter jordloven, dette var til juletreproduksjon og 


ridebane. Totalt sett var dette vesentlig flere saker enn i 2014, og det sier litt om høyt aktivitetsnivå i 


våre tre kommuner.  


 


Avdelingen administrerer også avløserordningen ved sykdom for bøndene i våre tre kommuner. Det 


har vært totalt 10 slike saker i 2015. 


Skogbruk: 


Marker, Aremark og Rømskog kan se tilbake på et meget aktivt år i skogen 2015. Det er satt 


avvirkningsrekord i Østfold, og dette distriktet, for andre året på rad. Det ble målt inn 173 158 m3   


tømmer i Marker , Rømskog og Aremark. Økningen utgjorde 197 m3.  Dette er 22,7 % av leveransene i 


Østfold. Bruttoverdien på dette er kr.  63 547 143. Lavere tømmerpriser førte imidlertid til at 


bruttoverdien sank med kr. 1 903 965 siden 2014.  


Det er gitt kr. 2 072 080 i tilsagn til tilskudd for 9 veibyggingsprosjekter, dette er 59,5 % av tildelingen 


i Østfold. Estimert total byggekostnad på disse veiene er kr. 6 693 800. 
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Det er utbetalt kr 1 542 141 i tilskudd til veibygging. Disse midlene settes inn på skogfondskontoene, 


på samme måte som tilskuddet til skogkulturarbeider. Det er utbetalt kr. 824 687 i tilskudd til 


skogkulturarbeider, dette er 26,4 % av samlet utbetaling i Østfold. Dette er en økning på kr. 173 296 


siden 2014, og skyldes i høy grad av at det ble innført tilskudd til nyplanting og suppleringsplanting. 


Totalt ble det utført ungskogpleie på 6074 dekar, dette er en nedgang på 59 dekar siden 2014 og 


3424 dekar siden 2013. Avvirkningsrekordene i 2014 og 2015 vil sannsynligvis utløse høy aktivitet i 


flere år fremover. 


Skogfondssaldoen har i år økt med nesten 1,7 millioner, men med tanke på årets rekord-avvirkning, 


er dette tallet ikke skremmende. Det er investert 13,2 millioner i samlede anvisninger fra skogfond og 


det er avsatt 14,9 millioner til skogfond. 2,4 millioner av avsetningene er tilskudd til skogpleie og 


veibygging. Dette betyr at det egentlig er brukt mer penger til skogpleie og veibygging enn det som 


er avsatt til skogfond ved hogst. Det ligger til rette for høy aktivitet på skogkultursiden i flere år frem i 


tiden, da den samlede saldoen på skogfond ved årets slutt er på ca. 22,8 millioner kroner. 


Miljø: 
Renovasjons- og oppsynstjenesten på fri-områdene er også i 2015 utført av Kanaltjenestesam-


arbeidet. På Tjuvholmen er det gjort byttearbeid mellom kirketjenerne og FDV. Driften av Østre 


Otteid har som tidligere blitt ivaretatt på en utmerket måte av eierne av de fire campingvognene, 


som vi gav lov til å ligge på området, samt at en har inngått arbeidsavtale vedr. vask av servicehuset. 


Friluftområdet Husborn blir ivaretatt av et styre som gjestene selv velger. Ørje Båtforening ivaretar 


tilsyn og vask av toalettet på Høvleritomta. 


 


Fylkeskommunen har sammen med ”Fjella-kommunene” fulgt opp prosjektet skogsfugl-taksering i 


Fjella og gitt naturforvaltnings-midler til takseringen. I tillegg har en fått kr. 110 000,- til div 


naturforvaltningstiltak på de sikrede friluftlivsområdene. Tiltak på disse områdene i år er rydding og 


oppgrusing av stien rundt Neset ved det gamle badet, samt rydding og oppgrusing av 


parkeringsområdet i Tangen. Nye benker i Tangen. Gapahuker og leirplasser har gjennomgått en 


vedlikeholds-runde. Det er også påbegynt arbeid med kartlegging og verdsetting av friluftsområder. 


 


Andre året som vi har hatt fokus på svartelistede arter og har prioritert bekjemping av 


kjempespringfrø og rødhyll. Først og fremst på kommunal grunn, men også noe på privat grunn.  


 


Klima Østfold som er et samarbeidsprosjekt mellom Østfolds kommuner, fylkeskommunen og 


fylkesmannen for å iverksette tiltak for å oppnå målene i klima- og energiarbeidet har fungert i fire år 


med gode tiltak og gjennomføringsevne. Utarbeidelse av klimaregnskap for utvalgte tema for 


kommunens virksomhet er videreført. Felles innkjøpsavtale på ladeinfrastruktur. 


 


Miljøvernkonsulenten har resertifisert 9 virksomheter som miljøfyrtårnvirksomhet, 
derav 2 i Marker. 
 
Vilt: 
I 2015 ble det behandlet 15 saker i Viltnemnda. Det var siste året av elgvalda sine 3-årige 


bestandsplaner. Etter søknad fra elgvalda vedtok Fylkestinget forskrift om utvidet elgjakt i deler av 


november i Marker. Det ble skutt 126 elg som gir en fellingsprosent på 58. Antall sett kalv pr. kalveku 
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har gått opp i forhold til de andre årene i bestandsplan-perioden, mens sett ku pr. okse er høyt og 


det arbeides med å få en større andel stor okse i bestanden. Slaktevektene er relativt stabile.  


 


 
 
Grafen viser antall felt elg fordelt på kjønn og alder i perioden 2010-2015 
 
Det ble gitt 710 fellingstillatelser på rådyr og pr. 03.03.16 er det rapportert 118 skutt (flere har ikke 
rapport ennå). Det ble skutt 13 bever. Det er også arrangert jergerprøveeksamener i alle tre 
kommunene. 
 


Rapportering – oppfølging tilsyn: 


Avdelingen hadde forvaltningskontroll fra Fylkesmannens landbruksavdeling, på området jordbruk 
for våre tre kommuner i oktober 2015. Fylkesmannens rapport konkluderer med at det blir gjort en 
meget god jobb, og det var ingen avvik. Fylkesmannen påpeker imidlertid i sin rapport at 
delegeringsreglementet i alle våre tre kommuner er gammelt, og må oppgraderes samt spesifiseres. 
Dette arbeidet er igangsatt. 
 


Utfordringer fremover: 


- Store utfordring med å komme ajour med oppmålinger, grunnet stor saksmengde er det 


stort etterslep på oppmåling og det vil ta tid å komme i mål. 


- Ajourføring i matrikkelen i de tre kommunene. 


- Sluttføring av gamle midlertidige kartforretninger. 


- Ajourføring av planregister. 


- Bekjempelse av svartlistede arter. 


- Sårbarheten med en person på hvert fagområde. 


- Oppgradering og spesifisering av delegasjonsreglement. 


- Burde plan og miljø vært en virksomhet istedenfor en avdeling, eller burde FDV og plan og 


miljø vært slått sammen til virksomhet tekniske tjenester? Oppdelingen i plan og miljø og 


FDV oppleves noe kunstig, da begge i stor grad driver tekniske tjenester og forvaltning.   
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Nøkkeltall økonomi 


Ansvar R 2014 R 2015 B 2015 Avvik 


6300 Administrasj 1.478.958 1.263.776 1.271.000 7.224 


6301 Kulturvern 509.761 456.970 508.000 51.029 


6305 Folkebad 100.612 82.314 66.000 -16.314 


6323 Kulturskole 312.149 274.893 293.841 18.948 


6324 UKH 1.097.120 1.030.727 1.040.209 9.482 


6326 Frivilligs 46.383 63.247 113.000 49.753 


6327 Bruktbutikk -6.485 -9.619 0 1.205 


Sum totalt  3.538.498 3.162.309 3.292.050 129.741 


 


Kommentar 


Mindre forbruk på ansvar 6301 og 6326 skyldes i hovedsak sykelønnsrefusjon. Øvrig mindre forbruk 


skyldes sparing. I 2015 ble kultur og fritids budsjett kraftig redusert midt i året. Noen budsjettposter 


ble umiddelbart redusert og andre har det tatt noe mer tid å gjøre noe med. Fra høsten 2015 er det 


kun en vakt på Marker folkebad. Fra 1.1.2016 er kinoassistentstillingen borte og tjenesten er fordelt 


på eksisterende stillinger på Ungdommens Kulturhus og Frivilligsentralen. Tjenestetilbudet er 


opprettholdt i 2015. 


 


Organisasjon/personell 


Ansvar Antall 
ansatte 


Stillings% 
2015 


6300 1 1,00 


6301 1 0,40 


6305 1 (2) 0,13 


6323 4 0,76 


6324 4 2,18 


6326 1 0,50 


Totalt 13 4,97 


 


Kommentar 


På ansvar 6305, folkebad, var det, våren 2015, 2 ansatte tilsynsvakter. Fra høsten 2015 er antallet 


redusert til 1. På ansvar 6324, Ungdommens Kulturhus, har en av de ansatte i 100% stilling vært i 


prosjektet Bolyst i 40 %. Det har derfor vært en vikar inne i tilsvarende stillingsprosent. Prosjektet 


Bolyst opphørte 31.12 2015. 


  


Kultur og fritid 
 







S i d e  | 52 


 


 


Marker kommune – årsrapport 2015 


 


Sykefravær 2015 


Ansvar 2014 2015 


6300 12,5 4,2 


6301 0,0 14,0 


6305 4,4 4,3 


6323 0,0 0,0 


6324 0,0 1,2 


6326 42,0 21,7 


Totalt 6,8 4,6 


 


Kommentar 


Det er totalt lite sykemeldinger på kultur og fritid. Ved sykemeldinger over tid gjennomfører man de 


pålagte samtaler og prøver å legge til rette for aktivitet og nærvær.  


 


Resultatmål 


Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2015. Kultur og fritid 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 yte mest og best ut mot befolkningen. 


 


Aktiviteter 2015 


 


Kulturvern, museer og kunst 


Følgende kulturminner støttes av Marker kommune:  Østfoldmuseene, Østfold Kunstnersenter, 


Galleri Ørje Brug, Kroksundferjen, Stiftelsen D/S E. Soot, Tyndelsrudtunet, Vestgårdsbygningen og 


Fotohistorisk forening. Det er kjøpt inn 3 bilder i 2015. 


 


Kino 


Det har vært 26 kinoforestillinger og 471 besøkende. En nedgang på antall besøkende på 25% fra 


2014. Kinodriften vil vurderes etter halvårs drift i 2016. Tiltak for å øke antall besøkende er iverksatt. 


 


Folkebad 


Marker folkebad har åpent 26 uker på år. Det har vært 447 besøkende i badet. Skolen bruker badet 


daglig til svømmeundervisning og aktivitet for øvrig. 


 


Kulturskole 


Det har vært 40 elever i snitt i 2015. Det undervises i piano, trommer, gitar, trekkspill, kornett og 


saxofon. Det er aspirantundervisning med note- og rytmelære. På våren arrangeres det 


rekrutteringskonsert for barn- og ungdomsskolen. Det er to konserter i året. 


 


Ungdommens Kulturhus 


Kulturdag og UKM i Marker rådhus. Flere konserter, 16. mai arrangement for ungdom, St.Hans feiring 


i Tangen, vaktordning Soot spelet, inngått avtaler med diverse næringsdrivende, Den kulturelle 


skolesekken med 9. trinn, ferieaktiviteter, LAN, turer til Bodaborg klatre- og skogsturer. 


Medarrangører under Kanallekene.Aktive ifht “Prøveprosjekt  Valg for 16 åringer”. UKH ble kåret til 
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Norges beste ungdomshus. Restaurerings- og oppussingsprosjekter. Skumparty med inviterte fra 


Aremark. Bolyst og GULL. Nært samarbeid med fritidsklubbene i Aremark og Rømskog. 


 


MOT 


Alle besøk gjennomført. Utdannet signalbærere. MOT turneen har vært i Marker. Ung helaften i 


samarbeid med Marker Sparebank. MOT styret deltatt på Ildsjelsamling i Trondheim og ble kåret til 


årets lokalsamfunn med MOT. MOT frokost på ungdomsskolen med ambassadørene. Fotballgruppa i 


Ørje IL har inngått avtale som “aktiv medspiller”. 


 


Frivilligsentralen 


Seniordata, Bowls, Seniordans, lese- og leksegrupper for flyktninger er noen av aktivitetene 


Frivilligsentralen er involvert i. Sentralen har i samarbeid med Røde Kors laget Julefeiring for enslige. 


Bistand til lag og foreninger. Hjelp til flytting etc. Sosiale besøk. 


 


Samvirkelaget Bruktbutikk 


Bruktbutikken er et samarbeidsprosjekt mellom familie/helse og kultur /fritid. Kultur/fritid har det 


daglige ansvaret. Butikken har åpent 4 dager i uken og sysselsetter 6-8 hver uke. I tillegg til vanlig 


drift fungerer butikken som et innsamlingssted for hjelpesendinger til Romania. Butikken forsyner 


familie/helse med klær og utstyr. Samvirkelaget Bruktbutikk bidrar til et aktivt sentrum og er medlem 


av Ørje Handelsstand. Samvirkelaget Bruktbutikk er selvfinansierende. 


 


Lag og foreninger, Kulturmidler 


Marker har en rekke av lag og foreninger som drives på dugnad. Frivilligheten i Marker er stor og lag 


og foreningers innsats er avgjørende for den bredden av aktiviteter og arrangementer som finnes i 


bygda. Det samarbeides nært med disse fra kommunens side. I 2015 ble det utbetalt kr 337 000,- i 


kulturmidler til lag og foreninger. Det ble avholdt Dialogmøte med lag og foreninger i 2015. 


 


Ungdomsråd 


Ungdomsrådet har hatt 4 ordinære møter i 2015. I tillegg har rådet deltatt/vært medarrangører på 


følgende: 16. mai arrangement for ungdom, folkemøter ifht kommunereform, kommunevalg 2015 


med fokus på “prøveprosjekt med stemmerett for 16 åringer, tur til Stortinget, Formannskap- og 


kommunestyremøter og Ungdommens Fylkesråd.   


 


Den kulturelle spaserstokken 


Østfold fylkeskommune tildeler midler til Den Kulturelle Spaserstokken. Midlene skal brukes på 


arrangementer av god kvalitet for de eldre innbyggerne. Midlene brukes til sang- og 


teaterforestillinger, forfatterbesøk m.m. Dagsenteret, biblioteket og kultur og fritid samarbeider om 


arrangementene. 


 


Arrangementer 


Friluftslivets år med mange turer/arrangementer og frivillige aktører. Kulturdag i Marker med Ung 


Kultur Møtes. VM i Falun på storskjerm. Forfatterbesøk. Innflytter- og hyttemøte. Åpning av stiene 


Fortrunden og Helgetjernrunden. Markeder i Ørje sentrum. Lørdag i slusene. Soot spelet. 


Kanallekene. Utstilling “Østfolds vakre bunader”. St. Hans feiring i Tangen friområde. Skumparty. 


Lysvandring. Konserter.  
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I tillegg kommer alle arrangementer hvor lag og foreninger er hovedarrangører.  


 


Rapportering – oppfølging tilsyn: 


Ingen tilsyn. 


 


Utfordringer fremover 


I løpet av 2015 var kultur og fritid igjennom store økonomiske innsparinger. Det er signalisert 


innsparinger også i 2016 i Marker kommune. Det må jobbes for at lag og foreninger støttes 


økonomisk på samme nivå som i dag, helst bør støtten utøkes. For øvrig på kultur og fritid må 


ansvarsområder gås igjennom og prioriteringer må foretas. Vi har et etterslep på vedlikehold på våre 


lekeplasser, ballbinger og anlegg.  


 


Kultur og fritid har et høyt og variert aktivitetsnivå, og vi ønsker at Marker skal framstå som en 


attraktiv bo- og oppvekstkommune. 
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 Nøkkeltall økonomi 


Ansvar R 2014 R 2015 B 2015 Avvik 


6400 Bibliotek 1.307.627 1.082.445 1.060.200 -22.245 


Sum totalt  1.307.627 1.082.445 1.060.200 -22.245 


 


 


Organisasjon/personell 


Vi har redusert personell med 0,3 på grunn av selv betjent modulen. Vi har ikke lenger betjent 


åpningstid på lørdag. Vi har bare åpent to dager i uken. Selv betjent er åpent fra 6 om morgenen til 


22. om kvelden, Det går veldig fint. Mange bruker biblioteket i helgen og på hellig dager.  


 


Sykefravær 2015 


Ansvar 2014 2015 


6400 15,9 20,9 


Totalt 15,9 20,9 


 


Det har vært noen langtidssykmeldinger i 2015 som har resultert i det høye sykefraværet. 


Sykefraværet er ikke jobbrelatert. 


 


 


Resultatmål 


Vi hadde brukerundersøkelse i oktober og hadde en svarprosent på 84%.  Nesten alle spørsmålene lå 


over landsgjennomsnittet og mange morsomme kommentarer fulgte med besvarelsene. 


Helhetsvurderingen sees nedenfor - «kjempefornøyd med Marker bibliotek» «Marker bibliotek er 


nesten som et hjem» «Et bra bibliotek for oss alle» osv. 


 


Det vi er dårligst på er: sosial møteplass. 


 


 
 


Bibliotek 
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Vi har hatt en liten nedgang på utlån. Biblioteket var stengt en måned pga utskifting av gulvteppet. 


Skolebibliotekaren er fortsatt sykmeldt og det gjør at vi ikke har så god kontakt med skolen.  


 


Aktiviteter 2015 


 Åpning av selvbetjent bibliotek med ordfører i spissen.  


 Edvar Hoem, litteraturkveld med 75 personer 


 Arne Garvang, litteratur foredrag for alle grunnskole klassene 


 Bygdekvinnelaget, biblioteket legger frem boktips av nye bøker 


 Kirkestallen: legger frem aktuelle bøker for småbarnsforeldre 


 Ordførerens time en gang i måneden 


 Barne hagene stiller ut: barnehagene henger opp kunst i lesesal 


 Leselyst hele sommeren 


 Strikkekafe hver tirsdag 


 Månedlig quiz 


 Digital eksamen for høyskolen 


 Barnevernet bruker biblioteket til samværstimer 


 


 


 


VI HAR FÅTT NYTT TEPPE I HELE 


BIBLIOTEKET 
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Rapportering – oppfølging tilsyn 


Vi har ikke hatt noe tilsyn i 2015. 


 


Utfordringer fremover: 


Har en helt unik plass i samfunnet, det er det eneste stedet der du gratis kan hente lærdom om det 


meste. Biblioteket har et omdømme som man ellers finner svært få steder i vårt samfunn, det er en 


kunnskapsbank som bør brukes mest mulig. Ved å øke åpningstidene og innføre selvbetjening er det 


nettopp et slikt signal Marker kommune sender til sine innbyggere.  


 


Det er kommunen som må prioritere biblioteket og skolebibliotekene. Det er viktig at Marker skole 


har en lærer her på biblioteket som er interessert i bøker og leseferdighet. Å utvide 


skolebibliotekarens kompetanse er kjempeviktig.  Det er viktig å få lærene og skolebibliotekaren til 


og forstå hvor viktig oppgaver skolebiblioteket har i dagens samfunn.  


 


Med kommunesammenslåingen er det viktig at dette biblioteket består her ute. Vi har en flott 


bokstamme og kort vei til andre bibliotek. Med bokbilen er det ikke problem å få tak i bøker som vi 


ikke har.  


 


Selvbetjent bibliotek er å gi biblioteket til de som bruker det og det er flott!! Brukerne har mange 


slags opplevelser i det selvbetjente bibliotek, at det har en sosial funksjon, men kan velge lydteppet 


av de andre til og fra, man kan interagere hvis man vil: at personalet er viktig i bibliotek med 


selvbetjent løsning, både i forhold til å legge til rette for fordi bruken av personalet blir et bevisst valg 


etter kompetanse og personlig kontakt. Dessuten finnes det en nedre grense for antall betjente timer 


hvis biblioteket fortsatt skal være et godt tilbud. 


 


I den digitale tidsalderen er det viktig at vi styrker posisjonen som en møteplass, et sted man kan 


komme og jobbe, lese, prate med folk og låne bøker. Her gjør folk ting de kunne gjort hjemme: 


Jobber leser, sender tekstmeldinger eller sover. Vi er like meget en folkesamling som en boksamling. 


Ikke en ting er blitt borte herfra. Håper at dette fortsetter!! 
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Nøkkeltall økonomi 


Ansvar R 2014 R 2015 B 2015 Avvik 


7600  129.756 355.374 142.000 -213.374 


7630 389.580 405.633 517.000 111.367 


7640  -407.102 0 0 0 


7650  -20.530 -126.576 -25.000 101.576 


7660  40.089 1.080 40.000 38.920 


7670  -17.962 13.182 0 -13.182 


7675  -196 -33.617 3.450 37.067 


7680  380.464 229.466 300.000 70.534 


Sum totalt  494.100 844.542 977.450 132.908 


 


Organisasjon/personell 


 


7600 Næringsutvikling 


7610 Reiseliv 


7630 Haldenkanalen 


7640 Innovasjon Grenseland 


7650 Regionalpark Haldenkanalen 


7660 Internasjonalt samarbeid 


7670 Barnas Grenseland 


7675 Bolyst 


7680 Utviklingsavtalen 
 


 


 


Næringsutviklingsansvaret er delt mellom Plan og miljøkontoret, som har ansvaret for 


landbruksbasert næringsutvikling, og rådmannskontoret, som har ansvaret for øvrig næringsutvikling. 


Mye av arbeidet skjer i samarbeid med Aremark og Rømskog. 


Innen virksomhetsområdet ligger også det som er relatert til kanalen og de mer forvaltningsmessige 


oppgavene, som vår andel av kanalselskapet og vannområdet.  


Indre Østfold Utvikling IKS ble operativt i 2013, og som deleier i selskapet mottar kommunen nå 


tjenester som er innenfor selskapets satsingsområder, herunder reiseliv. Det har vært noe usikkerhet 


knyttet til selskapet, og Marker har vært blant de kommuner som har vurdert sitt eierskap i 


selskapet.  


 


Marker kommune selger tjenester til Regionalpark Haldenkanalen knyttet til det administrative og 


økonomiske ansvaret i organisasjonen. Regionalparken har ett fast ansatt årsverk som er ansatt 


gjennom Marker kommune. Det er innleid prosjektleder også i prosjektet Soot-spelet. 


Næringsutvikling og fellesprosjekter 
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Kommunen fikk heller ikke i 2015 påfyll av næringsfondet fra fylkeskommunen. Det ble derfor ikke 


annonsert med søknadsfrist for nye søknader. Fylkeskommunen har langt mindre regionale 


utviklingsmidler til rådighet enn tidligere, noe som i stor grad påvirker vårt utviklingsrettede arbeid. 


Vi hadde i 2015 85 nye bedrifter som ble etablert, men også en 


stor avvikling. I følge NHO’s kommune-NM, så er vi på toppen i 


Østfold og på femte plass i landet når det gjelder etablerings-


frekvens. For en stor del skyldes dette svenske bedrifter som 


etablerer seg med post og bankforbindelse på norsk side, men 


som for øvrig skaper liten aktivitet. Vi har fortsatt utfordringer 


knyttet til tomme handels, industri- og kontorlokaler, men det 


er nå ganske stor aktivitet i de gamle lokalene til Noral og 


Måstad. Dette er svært gledelig og skaper tro på videre 


utvikling. Opparbeiding av Sletta II startet også i 2015 i 


forbindelse med bygging av ny E18 og skal stå ferdig i 2017. Det 


er fortsatt interesse for etablering av datalagringssenter 


på arealet. 


Ørje sentrum er svært viktig for kommunen, og 


et velfungerende tettsted er avgjørende for oss enten vi 


fortsatt blir stående som egen kommune eller blir del av 


noe større. Det har ikke vært avsatt midler til større 


prosjekter i 2015, og det er ikke gjennomført tiltak.  


Videre til rettelegging i forhold til infrastruktur og 


møteplasser er viktig. Ørje skal være et hyggelig sted å 


besøke. I denne forbindelse er videre utvikling av Tangen-


området og Ørje 


Brug spesielt avgjørende. Det jobbes med konkrete planer på 


begge disse områdene og det er samarbeid med Regionalpark 


Haldenkanalen gjennomført en workshop med Snøhetta 


Arkitekter for å se på mulige tiltak i området. 


Kommunen har også i 2015 bidratt med en del midler knyttet 


til markedsføring av handelsstandens aktiviteter, og har også 


bidratt med noe arbeidskapasitet. Det er jobbet videre i 


samarbeidet med skjer-i for å formidle og markedsføre det 


lokale næringslivet gjennom www.lokal.net, som ble lansert i 


2015. Mange av våre bedrifter er nå synlige på denne 


portalen, som er tatt fram av Appresso i samarbeid med 


kommunen. lokal.net er også solgt til Rømskog, Aremark, 


Rakkestad og Aurskog-Høland. 


 


 



http://www.lokal.net/
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Grenserådet 


Grenserådet er etablert for informasjon og forankring av det utviklingsrettede og det administrative 


samarbeidet i grenseregionen. Rådet består av ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og rådmann 


fra de tre kommunene. Arbeidet har til nå vært finansiert av utviklingsavtalen. Viktig for identitet i 


grenseregionen har vært Avisen Grenseland. I 2015 har denne bare vært utgitt i Marker og finansiert 


av ulike prosjektmidler. 


Det er tidligere arbeidet aktivt for å profilere grenseregionen som en felles region, blant annet 


gjennom Bolyst-prosjektet. Kommunenes engasjement og ulik retning på kommunereformarbeidet 


har gjort at dette har vært lite prioritert i 2015. 


Utviklingsavtale 


Det er et tett samarbeid mellom de tre grensekommunene om næringsutvikling gjennom 


utviklingsavtalen. Overordnet målsetting i avtalen er å øke regionens konkurransekraft i forhold til 


næringsutvikling, opplevelser og bosetting. 2015 har sannsynligvis vært siste år med 


fylkeskommunale midler i avtalen, da pengene nå er kanalisert inn i Næringsriket, som er Østfold 


fylkeskommunes satsing på næringsutvikling.  


Svært mye av midlene kanaliseres nå gjennom regionalarken, og det samme med aktivitetene. I 


regionalparken er det vedtatt følgende strategier for arbeidet 


Merkevare 


- Forankre merkevaren Haldenkanalen 
- Bygge en samlende identitet basert på felles historie 
- Aktiv informasjon, kommunikasjon og markedsføring 
 


Opplevelsesnæring 


- Bidra til å skape flere attraktive produkter 
- Styrke kompetanse 
- Benytte Haldenkanalens artsmangfold som grunnlag for 


verdiskaping 
- Utnytte Fredriksten festnings markedsposisjon 
- Utrede forbindelsen Haldenkanalen-Dalslands kanal 
 


Stedsutvikling 


- Bygge fellesgoder og god infrastruktur 
- Øke tilgjengelighet og knytte sammen møteplasser 
 


Primærnæring 


- Mobilisering i forhold til etablering av nye bygdenæringer 
- Aktivisere regionen i forhold regional matkultur 
- Etablere samarbeid for god landskapspleie 
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- Bidra til økt verdiskaping i forhold til jakt og fiske 
 


Det vises til egne rapporter for dette arbeidet. 


Kommunens attraktivitet og utvikling 


Telemarksforskning utgir hvert år sitt Attraktivitetsbarometer 


som rangerer kommunene etter hvor godt vi gjør det på de tre 


områdene bosetting, bedrift og besøk. 


 


Grensekommunene alle typiske bostedskommuner. Det er stor 


pendling ut av kommunene, og mye av bosettingen er basert på å 


finne arbeid andre steder. Marker skiller seg imidlertid fra de to 


andre ved at det er betydelig større innslag av lokale arbeidsplasser. Vi 


har de siste årene hatt en relativt stor reduksjon i antall arbeidsplasser, 


ved at bedrifter har lagt ned eller flyttet. Stadig flere må derfor pendle 


ut av kommunen for å finne arbeid. 


 


Selv om vi gjør det godt i forhold til etableringsfrekvens og bedriftenes 


lønnsomhet, så er antallet arbeidsplasser i kommunen redusert 


betydelig, 12% siden 2009. Bedrifter er flyttet ut eller er nedlagt. Bare 


som følge av bygging av ny E18 er nærmere 20 arbeidsplasser gått tapt 


i bedrifter som er lagt ned. Vi er en del av et større bo- og 


arbeidsmarked, og derfor er ikke utslaget kommunevis av så stor 


betydning, men også for Indre Østfold som region har reduksjonen vært stor, 7,1 %. 


Marker kommune har hatt en stabil befolkningsvekst, på tross av 


nedgang i antall arbeidsplasser. Dette er i henhold til Telemarks-


forsknings definisjoner en indikasjon på stor attraktivitet. At 


mennesker velger å bo her, på tross av det ikke nødvendigvis finnes 


tilgjengelige jobber, betyr at det er andre kvaliteter som er mer 


avgjørende.  I 2015 opplevde vi for første gang på mange år ikke en 


vekst i folketallet 


Vi rangeres som den nest mest attraktive kommunen i Østfold og på 


26. plass i Norge. Dette skyldes ikke store investeringer, men et godt 


samhold og  samarbeid mellom kommune, næringsliv og innbyggere 


for å gjøre Marker til et godt sted å bo – noe som var ett av hoved-


målene i den forrige kommuneplanen og som vil være et mål i den 


planen som nå er under utarbeiding. 


 


 





