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Rådmannen oppsummerer 
Rådmannen legger med dette fram årsmeldingen for 2018. Gjennom årsmeldingen beskrives omfang 
og resultat, utviklingstrekk og viktige hendelser for kommunen i løpet av året, men er først og fremst 
et viktig verktøy for å planlegge fremover. 

Økonomi 
Det viktigste målekriteriet, netto driftsresultat, ble på 3,02 %. Anbefalt nivå over tid er 2 % for 
kommunesektoren som helhet.  God skatteinngang, mindre pensjonsutgifter og en uventet 
merinntekt på inntektsutjevning er årsaken til mindreforbruket. Disse positive avvikene er 
«engangsinntekter» som ikke kan påregnes fremover, og kan ikke legges til grunn for økning i 
driftsnivået. 

Flere av virksomhetene har i 2018 fått styrket sine opprinnelige budsjettrammer. Rammene for 2018 
er korrigert med kr 8 351 179. I tillegg kommer lønnsoppgjøret hvor rammene ble styrket med kr 
1 486 832, som det det var satt av penger til. Virksomhetene har likevel opplevd 2018 som svært 
krevende økonomisk. 

Netto driftsresultat, investeringsnivået og egenfinansieringsgraden av investeringer er avhengig av 
hverandre. Driftsresultatet skal gi kommunen handlefrihet til å håndtere svingninger i inntekter og 
rentenivå uten at det går utover tjenestetilbudet. Kommunen trenger å ha en robust økonomi for å 
møte svingningene som er en naturlig følge av en kommunal virksomhet. 

Disposisjonsfondet er pr 31.12.2018 på kr 40 104 614. Dette er 13 % av sum driftsinntekter. Det er 
ikke gitt en anbefaling på dette nøkkeltallet, men 10 % legges ofte til grunn. 

Det er i 2018 investert kr 26 577 897 i anleggsmidler, de største prosjektene er på VAR området. I 
tillegg har arbeidet med ny barnehage og opparbeiding av Sletta II startet opp. Marker kommune har 
i 2018 finansiert investeringer i hovedsak ved hjelp av lån, kun 16,1 % er egenfinansiering. 

Arbeidsnærvær 
Nærværet i Marker kommune har en liten økning i fra 2017 til 2018, fra 90,8 % til 92,0 %. 
Korttidsfraværet har økt i fra 2017 til 2018. Virksomhetene jobber kontinuerlig for å redusere 
sykefraværet og øke arbeidsnærværet. I 2018 har virksomhetene jobbet med det såkalte «NED-
prosjektet». Dette er i utgangspunktet et samarbeids-prosjekt mellom KS og NAV rettet mot større 
kommuner med høyt sykefravær. Målet er å gi drahjelp til kommunens eget arbeid med å redusere 
sykefraværet. 

Kommunebarometeret 
Senere i årsmeldingen er Kommunekompasstallene for 2018 gjengitt, som med unntak av 
økonomitallene baserer seg på statistisk materiale fra 2017, men likevel ett år nyere enn de som ble 
oppgitt i forrige årsmelding.  Kommunebarometeret for 2019 foreløpig utgave viser imidlertid at 
Marker kommune havner på 119 plass og således 62 plasser ned fra 2018. Når det gjelder 
kostnadsnivå lå vi i 2018 på 5 plass og nå i 2019 på 50 plass, uten at vi har hatt mulighet til å finne 
årsaken til dette ennå. Det konkluderes likevel med at «nøkkeltallene er en god del bedre enn de 
økonomiske forutsetningene skulle tilsi. I det nylig utgitte økonomibarometeret så er Marker 
kommune på 55 plass og nest best i Østfold. 
 
Lederutvikling 
Som et ledd i å satse på helhetlig ledelse i Marker igangsatte vi i et lederutviklingsprogram med 10-
FAKTOR som bærende element. Programmet er avsluttet i 2018. Ledergruppen har også deltatt i et 
pilotprogram gjennom KS knyttet til innovasjonsledelse. 
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SmartKom 
Smart Kommune Østfold er et nettverk for 6 små og mellomstore kommuner som ønsker å 
samarbeide på ulike områder, og som har valgt å bestå som egen kommune. Hensikten er at vi 
sammen skal skape sterkere miljøer der hvor vi som enkeltkommuner ikke klarer å etablere nok 
«kraft». Det er videre et mål å ta i bruk smarte løsninger og ny teknologi. Det er startet samarbeid 
innenfor flere av virksomhetene, blant annet helse og omsorg, oppvekst, teknikk, plan og miljø, stab, 
ikt og kultur. Graden av samarbeid varierer fra gruppe til gruppe. Det er et mål at vi løpet av våren 
2019 utarbeider en strategi for dette samarbeidet og konkretiserer mål og forventninger, slik at det 
ikke bare blir faglige nettverk. 
 
Samfunnsutvikling 
Befolkningsutviklingen har vært positiv i 2018 og innbyggertallet er økt til 3 592. Veksten har vært på 
høyde med snittet i Østfold og nest høyest i Indre Østfold. Det arbeides godt både fra kommunen og 
private med tilrettelegging av arealer for ytterligere bolig- og næringsbygg. Sammen med nærings-
livet og ulike samarbeid som kommunen er aktiv deltaker i, som Regionalpark Haldenkanalen, Visit 
Indre, Smart Innovation, mener vi det er gode forutsetninger for videre vekst og verdiskaping. Et 
aktivt og attraktivt sentrum vil være viktig i denne sammenheng, og vi har på slutten av året 
konkretisert arbeidet med Ørje Torg. 
 
Veien videre 
«Enestående Marker» ble for alvor lansert i forbindelse med Markermessa 2018 og henviser til de 
fantastiske mulighetene som ligger i menneskene og de naturgitte forutsetningene som Marker har. 
Det understreker også det valget politikerne i Marker har tatt om å være egen kommune framover. 
Vi har valgt å benytte dette også inn i noe av det endringsarbeidet som kommunen står i. Gjennom 
flere framtidsverksteder har trepartssamarbeidet nå lagt kursen for hvor vi vil videre. Dette har vi 
gjort med utgangspunkt i bærekraftmålene og er oppsummert i fem fokusområder 

 Trygt oppvekstmiljø 

 Fremtidens eldreomsorg 

 Klima og miljø 

 Næring og samfunn 

 Robust organisasjon 

Marker kommune har valgt «Mulighetene er mange som sin visjon», og dette er det både viktig og 
riktig å ha fokus på når også utfordringene til tider kan være mange. 2018 har vært et utfordrende år 
økonomisk, men også et spennende og aktivt år på mange områder.  Vi har dyktige medarbeidere 
som leverer gode tjenester til innbyggerne, og det rettes en stor takk for innsatsen som er lagt ned i 
2018. Marker kommune ble av Forbrukerrådet kåret til beste kommune i Østfold på service, og dette 
bygger stolthet og gir inspirasjon til videre innsats.  

 

Ørje 30.03.2019 
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Innledning 
 
I henhold til Kommuneloven § 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 hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme 
formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. 

- Redegjørelse for vesentlige avvik mellom utgifter og inntekter i årsregnskapet og regulert 
budsjett. 

 
Årsmeldingen 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 og knytter fortid til fremtid. På den måten kan 
en bli mer bevist på 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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Organisasjon 
 
Administrativt organisasjonskart for Marker kommune 2018 
 

 
 
Politisk organisasjonskart for Marker kommune 2018 
 
 

 
 
Ordfører: Kjersti Nythe Nilsen (Ap) 
Varaordfører: Finn H. Labråten (Krf) 
 
 
  

Rådmann

Marker skole Grimsby 
Barnehage Omsorg Familie og 

helse
Kultur, fritid 
og bibliotek NAV Teknikk, plan 

og miljø

Stab og støttefunskjon
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Nærvær 
 
Nedenfor følger en tabell fra 2012-2018 som viser utviklingen i fraværet. 
 

 
 
Innsatsen for å redusere sykefraværet og øke arbeidsnærværet er viktig. Virksomhetene har dette 
kontinuerlig på dagsorden. 
 
I 2018 har virksomhetene jobbet med det såkalte «NED-prosjektet».  Dette er i utgangspunktet et 
samarbeidsprosjekt mellom KS og NAV rettet mot større kommuner med høyt sykefravær. Målet er å 
gi drahjelp til kommunens eget arbeid med å redusere sykefraværet. Prosjektet skal bidra til å holde 
sykefraværsarbeidet høyt og kontinuerlig på agendaen i kommunen. 
 
Overordnet mål for fraværet i Marker kommune er 7 %. Tabellen viser en positiv utvikling fra 2017 til 
2018, men vi ser også at tallene over tid svinger mye. 
 
Vi har opprettholdt økt kjøp av tjenester fra Bedriftshelsetjenesten også i 2018. 
 
Det vises til hver enkelt årsrapport fra virksomhetene om detaljene knyttet til sykefravær. 
 
Tabellen under viser utviklingen i sykefraværet fra 2012-2018 korttid, langtid og totalt: 
 

 
 

 
 
  

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Korttid 1,4 1,7 1,8 1,6 1,7 1,7 2
Langtid 6,8 6,7 7,7 7,5 5 7,5 6
Totalt 8,2 8,4 9,5 9,1 6,7 9,2 8
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Likestilling 
 
I samsvar med kravene i Likestillingslovens § 1 a blir det her gjort rede for den faktiske tilstanden når 
det gjelder likestilling i Marker kommune. 
 
Tallene er hentet fra PAI-registret, og er pr 01.12.2018 ved rapporteringstidspunkt. 
 
Tabellen nedenfor viser prosent av antall kvinner og menn i ulike sektorer i Marker kommune: 

 
 
Fordelingen mellom kvinner og menn ansatt i Marker kommune pr 01.12.2018 er 83 % kvinner og 17 
% menn. Tilsvarende tall i 2017 var 81 % kvinner og 19 % menn. 
 
Lønnsutviklingen for fast- og timelønte hoved- og bistillinger i Marker kommune. 
 

 
Pr 01.12.2018 har igjen mennene tatt over og har noe høyere månedsfortjeneste enn kvinnene. I 
både 2016 og 2017 var det kvinnene som hadde høyere månedsfortjeneste enn mennene. 
 
Tabell som viser oversikt over heltid- og deltid i Marker kommune for både kvinner og menn: 
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Av tabellen ser vi at gjennomsnittlig størrelse på stillingene i Marker kommune er 54 %. Det er hele 
81 % av stillingene som er deltid og 19 % av stillingene som er 100 %. En ansatt kan ha flere stillinger. 
Om en ansatt har stillinger i flere sektorer vil vedkommende telles i hver av disse sektorene. Derfor 
kan summen av ansatte over sektoren være høyere enn antall ansatte. 
 
Stillingsstørrelse per ansatt er antall årsverk i sektoren delt på antall ansatte i sektoren. Har en 
person flere stillinger teller alle med i stillingsstørrelsen.  
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Tabellen nedenfor viser ansatte fordelt på stillingsstørrelse per ansatt og kjønn i Marker kommune: 
 

  
 
Av oversikten fremgår at andelen kvinner som jobber deltid er som tidligere høyere enn for menn. 
Mange ønsker å ha redusert arbeidstid, men en må anta at det i tallene ligger noe uønsket deltid.  
Kommunen har derfor fokus på dette. 

 
Etisk standard 
 
Det ble i 2017 utarbeidet etiske retningslinjer for ledere, medarbeidere og folkevalgte i Marker 
kommune. De etiske retningslinjene skal opp til politisk behandling en gang i året. Det er utarbeidet 
en etisk standard (kortversjon) og mer utdypende etiske retningslinjer i form av et lite hefte som er 
distribuert til alle ansatte. Formålet med dette arbeidet har vært å sikre en god etisk praksis og 
definere en felles etisk standard for alle ledere, medarbeidere og folkevalgte i kommunen vår, som 
igjen styrker innbyggernes tillit til oss. 

 

Nedenfor følger kortversjon: 
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Økonomisk oversikt – vurdering og kommentarer 
 
Tabellen under viser hvordan driftsresultatet/det regnskapsmessige resultat fremkommer: 

 
 
 
Netto driftsresultat er en av de viktigste indikatorene for økonomisk balanse og er avgjørende for å 
nå øvrige finansielle mål over tid. Lave resultater her skaper mindre muligheter til å nå de andre 
finansielle målene. Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet og viser hvor 
mye kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og avsetning fra årets drift til 
senere disposisjon. 
 
Netto driftsresultat framkommer når brutto driftsresultat (driftsinntekter minus driftsutgifter) 
reduseres for avdrag og netto renteutgifter, samt korrigeres for motpost avskrivninger. 
 
På helt kort sikt påvirkes nivået på netto driftsresultat av endringer i kommunens inntekter og 
kostnader i driften. På lengre sikt styres nivået av kommunens behov og krav til avsetninger og bruk 
av fondsmidler sammen med overføring av midler til investeringer for å skape en bærekraftig 
økonomi. 
 
Det generelt anbefalte nivået for kommunesektoren har vært 3 % netto driftsresultat i årene frem til 
2013. Teknisk beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi (TBU) ga i november 
2014 nye anbefalte nivåer på netto driftsresultat. Anbefalingene gjelder over tid og er på 2 % for 
kommunesektoren som helhet, 1,75 for kommunene (konsern) og 4 % for fylkeskommunene. Nivået 

Tekst 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Skatter 61 987 965 65 454 058 65 788 794 75 059 979 85 886 914 82 436 482 87 198 780
Rammetilskudd 101 905 240 108 794 891 114 202 229 115 481 567 114 702 689 122 509 764 120 905 558
Eiendomsskatt 759 267 751 501 751 158 2 029 728 10 366 327 10 838 460 11 332 537
Andre statlige overføringer 5 178 116 4 803 477 5 112 742 6 976 595 47 061 47 061 47 061
Øvrige driftsinntekter 61 199 021 67 524 522 72 808 213 68 928 285 78 694 568 81 433 240 88 613 533
Sum inntekter 231 029 609 247 328 449 258 663 136 268 476 154 289 697 559 297 265 007 308 097 469
Driftsutgifter 231 512 178 249 394 500 263 434 613 260 884 307 270 753 968 279 989 609 298 629 889
Brutto driftsresultat -482 569 -2 066 051 -5 771 476 7 591 847 18 943 591 17 275 398 9 467 580
Netto renter/aksjeutbytte 1 917 311 2 089 226 2 132 063 1 067 409 2 047 465 1 298 020 1 113 595
Netto avdrag 6 189 566 5 814 173 5 759 843 5 478 752 5 002 613 5 586 200 7 898 717
Avskrivninger 7 218 166 7 264 001 7 634 886 7 862 635 8 267 308 8 867 664 9 310 185
Utlån 137 995 136 373 238 090 168 082 235 221 351 300 446 694
Netto driftsresultat -1 371 280 -2 705 449 -6 028 497 8 908 321 19 925 599 18 907 542 9 318 760
Bruk av tidligere års 
regnskapsmessig mindrefor 4 401 843 13 344 463 8 328 018
Bruk av fond 8 720 541 3 856 776 6 509 930 2 389 524 3 031 773 4 407 257 6 369 177
Overføring til 
investeringsregnskapet 1 896 206 2 704 902 0 0 726 683 787 544 0
Dekning av tidliger års merf 3 163 168 0
Avsetninger 5 453 054 1 053 167 3 644 602 6 896 001 10 124 901 27 543 701 21 244 407
Regnskapsmessig resultat 0 -2 606 742 -3 163 168 4 401 843 13 344 463 8 328 018 2 771 548
Netto driftsresultat i %
av driftsinntektene 0,00 % -1,05 % -1,23 % 1,64 % 6,88 % 6,36 % 3,02 %

Netto driftsresultat 
Landet utenom Oslo 2,60 % 2,40 % 1,00 % 2,70 % 3,90 % 3,50 % 2,10 %
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på netto driftsresultat er utledet på bakgrunn av nasjonale tall og for kommunesektoren. TBU 
anbefaler at nivået må vurderes av den enkelte kommune slik at individuelle mål kan settes. 
 
Netto driftsresultat, investeringsnivået og egenfinansieringsgraden av investeringer er avhengig av 
hverandre. Samtidig skal netto driftsresultat gi kommunen handlefrihet til å håndtere svingninger i 
inntekter og rentenivå uten at det går ut over tjenestetilbudet. Kommunen trenger buffer for å møte 
den økonomiske risiko som naturlig følger av en kommunal virksomhet. 
 
I budsjett- og økonomiplan 2018-2021 budsjetterte vi med et netto driftsresultat for 2018 på kr 2,96 
%. Dette ut i fra budsjetterte inntekter på kr 279 717 375 og netto driftsresultat på kr 8 275 950. 
Resultatet for 2018 ble netto driftsinntekter på kr 308 097 469 og netto driftsresultat på kr 9 318 
760. 
 
Driftsinntektene og- utgiftene fordeler seg prosentvis slik: 
Driftsinntektene har fra 2012 til 2018 økt med kr 77 067 860, det vil si 33,36 %. 
Driftsutgiftene har fra 2012 til 2018 økt med kr 67 117 711, det vil si 28,99 %. 
 
Hvis vi ser på de sammen tallene mellom 2017 og 2018 har det utviklet seg som følger: 
Driftsinntektene har økt med kr 10 832 462, det vil si 3,64 %. 
Driftsutgiftene har økt med kr 18 640 280, det vil si 6, 66 %. 
 
Diagrammet under viser netto driftsresultat for Marker kommune (blå linje) fra 2012 til 2018, og 
netto driftsresultat for landet uten Oslo (oransje linje) for samme periode: 
 

 
 
 

Drifts- og finansutgifter 
 
Tabellene og diagrammet nedenfor viser fordeling av driftsutgifter etter artsgrupper for avlagt 
regnskap 2018. Som man ser utgjør lønnsutgifter 58 % av de totale utgiftene. For 2017 utgjorde 
lønnsutgiftene 59,6 %. 
 
 

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Netto driftsresultat 



  S i d e  | 15 
 

Marker kommune - årsrapport 2018                                           

  

 
 
I diagram blir drifts- og finansutgifter slik: 

 
Skatteinngang/rammetilskudd 
 
Kommunens andel av skatteinntektene og rammetilskuddet fra staten har utviklet seg slik de siste 
årene: 

 
Skatteinngangen for 2018 er kr 4 762 298 høyere enn fjorår. Opprinnelig budsjett var på kr 
81 481 000, det vil si at skatteinngangen er kr 5 717 780 høyere enn opprinnelig budsjett. 
 
Økningen for Marker kommune fra 2017 til 2018 er 5,78 %. På landsbasis var skatteinngangen 3,8 % 
høyere enn 2017. Marker kommune er fortsatt en av de kommunene i Østfold med lavest 
skatteinngang i forhold til % av landsgjennomsnittet. 

 

Drifts- og finansutgifter 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 i %

Lønn inkl sosiale utgifter 146 339 889 157 369 562 166 846 372 170 983 789 170 180 459 173 794 261 180 670 665 58,0 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tje 31 939 085 34 889 950 35 513 629 36 343 935 40 846 318 43 585 552 48 293 435 15,5 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tj 27 026 374 30 104 343 32 507 396 29 443 693 35 911 822 38 305 276 43 061 235 13,8 %
Overføringer 18 988 664 19 766 644 20 932 330 16 250 255 17 209 268 17 407 577 18 639 941 6,0 %
Avskrivninger 7 218 166 7 264 001 7 634 886 7 862 635 8 267 308 8 867 664 9 310 185 3,0 %
Rente- og avdragsutgifter 11 136 159 10 835 856 10 554 254 9 105 679 8 650 103 9 570 169 11 632 341 3,7 %

 
Sum utgifter 242 648 337 260 230 356 273 988 867 269 989 986 281 065 278 291 530 499 311 607 802 100,0 %

Lønn inkl sosiale 
utgifter

58%Kjøp av varer og 
tjenester som 

inngår i kommunal 
tjenesteproduksjon

16%

Kjøp av varer og 
tjenester som 

erstatter kommunal 
tjenesteproduksjon

14%

Overføringer
6%

Avskrivninger
3%

Rente- og 
avdragsutgifter

4%

Tekst 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Skatteinngang 55 913 065 61 987 965 65 454 058 65 788 794 75 059 979 85 886 914 82 436 482 87 198 780
Rammetilskudd 94 607 499 101 905 240 108 794 891 114 202 229 115 481 567 114 702 689 122 509 764 120 905 558

Totalt 150 520 564 163 893 205 174 248 949 179 991 023 190 541 546 200 589 603 204 946 246 208 104 338
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Fordelingen av rammetilskudd er som vist i diagram under: 

 
 
 

Investeringsregnskapet 
 
Investeringsregnskapet viser reelle investeringer, finansielle investeringer (utlån, aksjekjøp med 
videre) og avsetninger til senere bruk. Investeringsregnskapets utgifter er sammensatt slik: 
 
 

 
 
 
 
Investeringene i 2018 er finansiert slik: 

 

599 614

100 163 000

4 090 000
16 052 944

Skjønnsmidler Innbyggertilskudd Distriktstilskudd Inntektsutjevningen

Tekst 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Investeringer 12 300 063 18 376 362 22 414 049 32 106 291 13 806 456 11 644 505 17 560 135 26 577 897
Aksjekjøp 398 773 441 848 481 292 564 326 721 956 726 683 787 544 846 453
Utlån 2 890 000 2 820 000 2 550 000 2 951 000 400 000 581 000 900 000 1 200 000
Avdrag på lån 625 190 1 286 376 980 159 1 766 158 2 394 289 2 273 143 4 190 515 2 611 455
Dekningav tidligere års udekket 316 690 71 688
Avsetninger 17 766 0 919 608 1 616 354 12 489 872 3 236 243 1 771 536 1 350 580

Sum utgifter 16 231 792 22 924 586 27 345 108 39 004 129 29 812 573 18 461 574 25 526 421 32 658 072

Bruk av lånemidler 18 838 436
Mottatt avdrag på utlån og refusjoner 988 091
Andre inntekter 10 144 868
Overført fra driftsregnskapet 0
Bruk av tidliger års udisponert 0
Bruk av avsetninger 1 843 224
Sum finansiering 31 814 620
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Det er gjort låneopptak til investeringer i henhold til budsjettvedtak i kommunestyret i desember 
2017. I tillegg har det vært enkeltsaker underveis gjennom året som det også er bestemt finansiering 
med låneopptak, og disse låneopptakene er også gjort. Ubrukte lånemidler står på kommunens 
bankkonto. 
 
Ellers viser vi til regnskapet hvor det ligger en oversikt over utgifter fordelt pr ansvar til investeringer 
(regnskapsskjema 2 A). 
 
Tabellen under viser hvor mange prosent av totale brutto investeringer som er egenfinansiert 
sammenlignet med Kostragruppe 1, Landet uten Oslo og Østfold: 

 
 
 

Balansen 
 
Balanseregnskapet er gruppert som vist under: 

 
 
Fra 2012 til 2018 har langsiktig gjeld økt med kr 164 150 381. Av dette er kr 92 261 644 økte utgifter 
til pensjonsforpliktelser. Langsiktig gjeld har i samme periode økt med kr 71 888 737. 
 
Soliditet er et uttrykk for kommunens evne til å tåle framtidig underskudd eller tap. Når man 
vurderer soliditet ser man på hvor stor andel av kommunens eiendeler som er finansiert med 
egenkapital, og hvor stor andel som er finansiert med lånte midler.  
 
Egenkapitalandelen sier noe om hvor stor egenkapitalen er i forhold til kommunens eiendeler. Desto 
høyere egenkapitalandelen er, desto bedre kan kommunen tåle tap.  
 
I de kommunale regnskapsforskriftene er det ikke satt bestemte krav med hensyn til hvor stor 
gjeldsgrad, likviditetsgrad eller egenkapitalandelen bør være. Man bør imidlertid være oppmerksom 
på utviklingen i disse indikatorene over tid. Betydelige låneopptak over tid vil forverre soliditeten og 
kan føre til svekket nivå på tjenesteproduksjon. 
 
 
 

Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Østfold
2017 2018 2018 2018 2018

Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer prosent 27,4 16,1 26,4 25,7 5,9

Enhet
Marker

Tekst 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Anleggsmidler 460 392 212 492 852 662 526 405 846 551 664 232 555 754 178 583 071 319 621 716 578

Omløpsmidler 45 424 651 51 590 821 44 215 110 74 274 268 104 244 979 123 081 109 134 673 468

Sum eiendeler 505 816 863 544 443 483 570 620 956 625 938 500 659 999 157 706 152 428 756 390 046

Egenkapital 47 127 339 35 977 522 28 550 620 54 899 883 63 063 916 89 198 049 129 511 851

Langsiktig gjeld 425 993 886 472 546 243 503 976 981 534 964 094 561 059 576 580 286 897 590 144 267

Kortsiktig gjeld 32 695 638 35 919 718 38 093 355 36 074 523 35 875 665 36 667 482 36 733 928

Sum egenkapital og

gjeld 505 816 863 544 443 483 570 620 956 625 938 500 659 999 157 706 152 428 756 390 046

Egenkapitalandel i % 9,32 6,61 5,00 8,77 9,56 12,63 17,12
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Arbeidskapitalen 
 
Arbeidskapitalen viser hvor stor del av de kortsiktige eiendelene som ikke er finansiert av kortsiktig 
gjeld (differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld). Arbeidskapitalen er den kapitalen som 
er disponibel til investeringer og innkjøp. Nøkkeltallet gir en beskrivelse av handlingsrommet til 
kommunen. 
 
Arbeidskapitalen har utviklet seg slik de siste årene: 

 
 

Arbeidskapitalen har svingt mye i årene 2012-2018. Fra 2015 ser vi en positiv utvikling i 
arbeidskapitalen, og det gjenspeiler også likviditeten i Marker kommune. 
 
Arbeidskapital eksklusive premieavvik i prosent av sum driftsinntekter er 19,19 % for 2018, mot 
17,17 % for 2017. Dette sier noe om evnen til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. 

 

Premieavvik 
 
Premieavvik er differansen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad som er 
regnskapsført i driftsregnskapet. 
 
Premieavviket har utviklet seg slik fra 2012 til 2018 (tallene er eksklusive arbeidsgiveravgift): 

 
 
Premieavviket skal kostnadsføres i regnskapet i løpet av 15, 10 eller 7 år avhengig av når det ble 
inntektsført i regnskapet. Pensjon (inkl. premieavviket) er også beskrevet i note 2 til regnskapet. 
 

Likviditet 
 
Likviditeten til Marker kommune har i 2018 vært god. Kassekredittlån som ble tatt opp i 2012 og 
2014 på til sammen kr 20 mill har vi fortsatt beholdt. Selv om likviditeten har vært stabil og god fra 
2015, har vi ikke sett noen grunn til å redusere driftskreditten nå. 
 
  

Tekst 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Arbeidskapital 12 729 013 15 671 103 6 121 755 38 199 745 68 369 314 86 413 627 97 939 541
Herav ubrukte 
lånemidler 5 441 521 13 958 447 7 815 638 21 015 528 30 362 426 35 359 096 38 830 660
Arbeidskapital 
ekskl ubrukte lånemidler 7 287 492 1 712 656 -1 693 883 17 184 217 38 006 888 51 054 531 59 108 881

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Beløp 14 870 079 15 877 110 22 368 923 17 984 509 17 545 547 17 268 105 18 985 351
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Nedenfor er en oversikt over kontantbeholdningen fra 2012 til 2018: 

 
 
 
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 det har vært en positiv utvikling fra 2015. 
Likviditetsgrad 2 = Kasse og bankinnskudd/kortsiktig gjeld. Her bør graden over tid være større enn 1. 
Som vi ser av tallene for 2018 er det fortsatt en positiv utvikling i likviditeten for Marker kommune.   
 
Diagrammet under viser utviklingen i likviditetsgrad 1 og 2 fra 2012 til 2018: 
 

 
 
 

Finansforvaltningen 
 
Ved utgangen av 2018 hadde Marker kommune plassert sine finansielle aktiva i Marker Sparebank 
med kr 90 495 952.  Kommunen har ikke plassert noen kortsiktige finansielle aktiva i pengemarkeds- 
eller obligasjonsfond for å oppnå bedre avkastning, jmf gjeldende finansreglement. 
  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kontantbeholdning
Kasse, Postgiro, Bank 15 576 711 19 155 288 5 780 053 38 774 450 65 259 754 84 707 647 90 495 952

  Ubrukte lånemidler 5 441 521 13 958 447 7 815 638 21 015 528 30 362 426 35 359 096 38 830 660
  Udisp. del av netto driftsres. 0 -2 634 957 -5 769 910 1 244 000 13 344 463 8 328 018 2 771 548
  Fondsmidler 11 178 571 8 897 045 7 619 854 20 489 648 29 528 546 47 347 633 60 886 764
Korrigert kontantbeholdning -1 043 381 -1 065 247 -3 885 529 -3 974 726 -7 975 681 -6 327 099 -11 993 020

 Kortsiktige fordringer og premieavik 29 850 366 32 435 533 38 435 057 35 499 818 38 985 224 38 373 462 44 177 517
 Kortsiktig gjeld og premieavvik 32 695 638 35 919 718 38 093 355 36 074 523 35 875 665 36 667 482 36 733 928
Kortsiktig likviditet driftsformål -3 888 653 -4 549 432 -3 543 827 -4 549 431 -4 866 121 -4 621 119 -4 549 431

Likviditetsgrad 1 1,39 1,44 1,16 2,06 2,91 3,36 3,67
Likviditetsgrad 2 0,48 0,53 0,15 1,07 1,82 2,31 2,46

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Likviditetsgrad 1 og 2

Likviditetsgrad 1 Likviditetsgrad 2
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Tabellen viser innskudd i bank og renteinntekter for 2018: 

  
 

Gjeld 
 
Låneporteføljen til Marker kommune er satt sammen slik pr 31.12.2018: 
 

 
 
Låneopptakene som ble gjort i 2018 ble gjort med fast rente. Dette for å ha noe forutsigbarhet i 
renteutgiftene fremover hvis rentene skulle stige. 
 
 
Marker kommune hadde i 2018 sine innlån fra følgende långivere: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innskudd Kroner Andel i %

Innskudd hos hovedbankforbindelse 90 495 952 100 %
Innskudd i andre banker 0 0,00 %
Samlet innskudd 90 495 952 100 %
Renter på innskudd 2018 1 356 106

Rentesats Rentetype Andel av portefølje Andel av portefølje %

1,40 % Grønn p.t. rente 250 000 0,11
1,50 % Flytende rente 170 425 080 76,48
1,58 % Flytende rente 14 376 411 6,45
2,38 % Fast rente 4 810 000 2,16
2,72 % Fast rente 32 983 334 14,80

Totalt 222 844 825 100,00

Låneinstitusjon Beløp

Husbanken 2 006 849
Kommunalbanken 208 468 414
KLP 0
Bokførte ikke betalte avdrag 0
Sum investeringsgjeld 210 475 263
Videreutlån Husbanken 12 369 562
Sum langsiktig gjeld 222 844 825
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Tabellen under viser utviklingen i kommunens lånegjeld for 2012-2017: 

 
 
En god indikator for vurderingen av lånegjelden er langsiktig investeringsgjeld i % av driftsinntektene. 
Desto lavere den er, desto bedre er kommunens evne til å tåle en renteøkning. Langsiktig 
investeringsgjeld bør i henhold til anbefalinger ikke overstige 50 % av driftsinntektene. Marker 
kommune ligger pr i dag noe over den grensen, men har relativt lite gjeld sammenlignet med andre 
sammenlignbare kommuner. 
 

Fond 
 
Utviklingen av kommunens fond er som følger fra 2012 til 2018: 

 
 
Marker kommune har pr 31.12.2018 et disposisjonsfond på kr 40 104 614. Det er 13 % av sum 
driftsinntekter. Det er ikke gitt en anbefaling på dette nøkkeltallet, men mange bruker 10 % som en 
anbefaling. 
 
 
 
 
 
 
 

Lånegjeld 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Brutto langsiktig lånegjeld 425 993 886 472 546 243 503 976 981 534 964 094 561 059 576 580 286 897 590 144 267
 - utlån 13 165 281 14 289 421 15 197 857 13 761 863 10 713 322 9 435 906 10 171 007
 - ubrukte lånemidler 2.9100 5 441 521 13 958 447 7 815 638 21 015 528 30 362 426 35 359 096 38 830 660
Netto langsiktig lånegjeld 407 387 084 444 298 375 480 963 486 500 186 703 519 983 828 535 491 895 541 142 600

Pensjonsforpliktelser utgjør 275 037 798 299 454 068 327 825 408 343 998 612 357 753 757 369 029 773 367 299 442

Netto langsiktig lånegjeld
eks. pensjonsforpliktelser 132 349 286 144 844 307 153 138 078 156 188 091 162 230 071 166 462 122 173 843 158

Langsiktig invest.gjeld 140 401 000 160 473 000 162 604 771 174 884 000 186 871 810 196 352 809 210 475 263
Driftsinntektene 231 029 609 247 328 449 257 663 136 268 476 154 289 697 559 297 265 007 308 097 469
Netto langsiktig invest.gjeld
i % av driftsintektene 61 65 63 65 65 66 68

Antall innbyggere 3 518 3 596 3 614 3 610 3 597 3 567 3592
Netto langsiktig lånegjeld
i kroner pr innbygger 37 621 40 279 42 374 43 265 45 101 46 667 48 397

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Disposisjonsfond 2 187 931 1 987 931 0 0 6 351 843 27 794 100 40 104 614
Bundne driftsfond 5 616 347 5 777 825 5 740 443 7 519 036 8 260 321 9 950 395 11 667 750
Ubundneinvest.fond 0 0 116 052 11 292 653 11 293 603 7 435 628 8 199 627
Bundne invest.fond 374 294 1 131 289 1 763 359 1 677 959 3 622 779 2 167 510 914 773
Sum fondsavsetninger 8 178 572 8 897 045 7 619 854 20 489 648 29 528 546 47 347 633 60 886 764
Regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 4 401 843 13 344 463 8 328 018 2 771 548
Regnskapsmessig merforbruk 0 -2 634 957 -5 769 910 -3 163 168
Udekket i investeringsregnskapet 0 -316 690 -71 688
Udisponert i investeringsregnskapet 658 352 0 1 005 603 5 325
Fonds og mer/mindreforbruk 8 836 924 6 262 088 2 855 547 21 733 648 42 556 319 55 603 962 63 658 312
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Utviklingen i fond fra 2012 til 2018 vises slik i diagram: 

 
 

 
 

Resultat 2018 drift og investering 
 
Marker kommune hadde i budsjett 2018 et vedtak om å avsette kr 8 275 950 til fond. I tillegg skulle 
resultat fra 2017 på kr 8 328 018 settes av til disposisjonsfond til sammen kr 16 603 968. Resultatet 
for 2018 viser et mindreforbruk på kr 2 771 547,95 til disposisjon i drift. Det er satt av kr 13 603 967 
til disposisjonsfond. Det inkluderer 2017 resultatet på kr 8 328 018. 
 
Det er enkelte store avvik mellom regnskap og regulert driftsbudsjett i 2018. Nedenfor følger en 
oversikt over de vesentlige postene: 

 
• Overføringer med krav til motytelse (artene 17000-17999) kr 13 775 356. Her ligger blant 

annet økte overføringer i statlige tilskudd med kr 5 335 947, refusjon fra andre kommuner 
økte med kr 2 248 220, refusjon fra andre med kr 963 854, mva komp har også en økning på 
kr 2 725 018, men denne har en motpost på utgiftssiden med tilsvarende beløp. 
 

• Lønnsutgiftene har et merforbruk mellom budsjett og regnskap på kr 5 592 211. Dette 
skyldes i hovedsak lønn til vikar sykdom som ble kr 1 776 782 høyere enn budsjettert. Lønn til 
ekstrahjelp er kr 843 295 høyere enn budsjettert, andre poster som påvirker dette resultatet 
er fosterhjemsgodtgjøring og tilhørende høyere sosiale utgifter. 

 
• Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen (artene 11000-12999) har et 

avvik på kr 7 763 062. Dette skyldes blant annet økte utgifter til strøm, avgifter, lisenser og 
gebyrer, vedlikehold bygg- /og anleggstjenester og nybygg anlegg. 
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KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) 
 
Foreløpige Kostra tall pr 15.03.2019: 
 

 
 
  

Marker Marker Kostra Østfold Landet 

2017 2018 gruppe 1 uten Oslo

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 6,5 3,02 1,6 1 2,1

Frie inntekter i kroner per innbygger 57 469 57 949 56 726 52 299 55 132

Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter 71 72,2 91,1 100,8 104,1

Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter 6 8,6 17,3 12 15,1

Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter 22,4 21,4 40,9 40,9 42,5

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, b.hager 121 470 165 487 154 151 145 974 153 249

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, innb 6-15 år 115 877 121 223 125 808 106 814 112 430

Netto driftsutgifter pr innb 0-17 år, barneverntjenesten 17 606 17 742 9 623 12 679 10 828

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 81 87,8 88,8 89,9 92,2

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 6,9 8,2 10,3 7,2 7,9

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 12,6 12,8 11,5 11 11,1

Fysioterapiårsverk pr 10 000 innbyggere, komm. Helsetj. 9,5 9,5 10,1 8,2 9,5

Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 30 29 23 19 21

Gruppestørrelse grunnskole 12,8 13,5 13,8 17,1 16

Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger kr 57 62 180 289 295

Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter kr 42 38 61 79 100

Utgifter til renhold per kvadratmeter kr 170 154 166 152 161

Energikostnader per kvadratmeter kr 61 80 119 107 126

Netto driftsutgifter, kirke i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) 1,9 1,7 1,5 1,1 1,2

Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) 3,3 3,4 2,7 3,3 3,9

Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger kr 601 666 1179 784 1153

Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutv. i % av totale netto driftsutg 0,9 1 0,6 0,1 0,2
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Generelle kommentarer til regnskapet 
 
Resultatene på de forskjellige virksomhetene fordeler seg slik i 2018: 

 
 
 
For nærmere detaljer vises til virksomhetenes årsrapporter, her kommenteres bare de store 
hovedtrekkene. 
 
Stab, støtte og livsynsformål har et mindreforbruk på kr 261 793. Dette skyldes økte inntekter i form 
av refusjon fra staten til voksenopplæring, sykelønnsrefusjon, refusjon fra kommuner og bruk av 
bundne fond. 

 
Politikk og utvalg har et lite merforbruk på kr 71 981.  

 
IKS viser et merforbruk på kr 174 268. Dette skyldes høyere utgifter til Indre Østfold Krisesenter IKS 
og Indre Østfold Brann og Redning IKS enn budsjettert.  

 
Marker skole viser et merforbruk på kr 139 155.  Marker skole ble her styrket med kr 700 000. 
Årsaken til merforbruket ligger på høyere kostnader til lønn enn budsjettert og høyere kostnader til 
gjesteplasser i andre kommuner enn budsjettert. 

 
Private barnehager viser et mindreforbruk på kr 44 245. Dette området ble styrket med kr 4 851 179 
i 2018. Dette skyldes at utregning sats private barnehager for 2018 ikke var utregnet når budsjettet 
ble lagt. 

 
Grimsby barnehage viser et merforbruk på kr 68 871. Denne virksomheten ble også styrket i 2018 
med kr 800 000. Grimsby barnehage har gjennom 2018 hatt betydelig flere barn enn budsjettert.  

 
Familie og helse viser et lite merforbruk på kr 96 183. Dette skyldes blant annet eksternt kjøp av 
legevikarer på legekontoret, og etterbetaling av lønn til avlastere etter sentrale forhandlinger.  
 
NAV viser et mindreforbruk på kr 1 067 092. Dette skyldes høyere integreringstilskudd enn 
budsjettert. 

Område Regnskap 2017 Regnskap 2018 Rev. Avvik i 
budsjett kroner
2018

Stab og støtte, livssynsformål 24 190 876 24 680 708 24 942 501 -261 793
Politikk og utvalg 2 914 141 3 055 981 2 984 000 71 981
IKS 9 987 306 10 874 268 10 700 000 174 268
Marker skole 38 140 754 37 472 948 37 333 793 139 155
Private barnehager 12 544 873 16 806 934 16 851 179 -44 245
Grimsby barnehage 5 283 396 6 300 558 6 231 687 68 871
Familie og helse 20 475 982 21 298 891 21 202 708 96 183
NAV 3 078 851 3 148 295 4 215 387 -1 067 092
Omsorg 58 809 999 61 199 711 61 074 594 125 117
Teknikk, plan og miljø 14 682 393 17 384 464 15 740 852 1 643 612
Teknikk, plan og miljø selvkost -2 188 204 -1 817 648 -16 196 -1 801 452
Kultur, fritid og bibliotek 4 265 857 4 401 736 4 460 669 -58 933
Næring 1 089 040 1 128 697 1 098 547 30 150

Sum 193 275 264 205 935 542 206 819 721 -884 179
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Omsorg viser et merforbruk på kr 125 117. Denne virksomheten fikk styrket sine rammer i 2018 med 
kr 2 000 000.  Årsaken til merforbruket er sammensatt, men virksomheten har måttet øke 
bemanningen på to avdelinger for hele 2018 på grunn av krevende brukere. 
 
Teknikk, plan og miljø med selvkost viser for 2018 et mindreforbruk på kr 157 840. Dette skyldes i 
sin helhet selvkost. Teknikk, plan og miljø uten selvkost viser alene et merforbruk på kr 1 643 612. 
Årsaken til merforbruket er flere, men noen av de er høyere strømutgifter enn budsjettert, økte 
utgifter til lisenser, gebyrer og avgifter, økte utgifter til vedlikehold. 
 
Kultur, fritid og bibliotek viser et mindreforbruk på kr 58 933. Dette skyldes i hovedsak høyere 
inntekter enn budsjettert. 
 
Næring viser et lite merforbruk på kr 30 150. 
 
Totalt for alle virksomheten er det et mindreforbruk på kr 884 179. Dette skyldes at 
virksomhetene/områdene gjennom året har fått styrket sine rammer. Det er også i 2018 økte 
skatteinntekter og økt inntektsutjevning som er årsaken til Marker kommune sitt resultat. 

 

Investeringsregnskapet 
 
Marker kommune har i 2018 investert kr 26 577 897 i anleggsmidler. De største investeringene er på 
selvkostområdet med vann, avløp og rensing, ny barnehage, Marker skole, Enøk kommunale 
bygninger, omsorgsteknologi og gatelys. 
 
Det er brukt kr 18 838 436 av lånemidler. Det er gjort låneopptak i 2018 i henhold til budsjettvedtak 
og løpende vedtak gjennom året til andre investeringer som skal finansieres med lån.  
 
I 2018 er det lånt ut kr 1 200 000 i startlån. Det er ikke gjort låneopptak til startlån i 2018, da vi hadde 
ubrukte lånemidler igjen. Det er i 2018 innbetalt kr 571 901 i ekstraordinære avdrag på startlån. 
Dette beløpet er i sin helhet satt av til bundet investeringsfond, og skal brukes til å nedbetale på 
startlån til Husbanken. 
 
Det vises til oversikten i regnskapet som viser de forskjellige investeringene som er gjort i 2018. 
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Virksomhet Grimsby barnehage 
  

Virksomhetsleder:  Tove Skubberud Wang 
 
Kort innledning 
Grimsby barnehage har i 2018 hatt fokus på «kommunikasjon, språk og tekst», ettersom kommunen 
også er blitt en språkkommune. I tillegg er vi med på prosjektet «Inkluderende miljø barnehage og 
skole», derfor har vi også fokus på hvordan tilrettelegge for inkludering, lage gode lekemiljøer, men 
også ser på hvordan vi voksne er og hvordan vi påvirker barna. 
 
Barneantallet varierte ikke så mye som i 2017, og vi ser at de fleste søkerne er under 3 år, og de 
fleste ønsker 100 % plass. 

-  1. januar var det 42 barn  
- 15. mars var det 47 barn 
- 31. desember var det 40 barn. 

 
Ettersom Grimsby er en av de barnehagene med ledig kapasitet, har vi tilvenning hele året.  
I personalgruppa er det 5 barnehagelærere, 3 fagarbeidere og 1 pedagogisk medarbeider fast i 
barnehagen. I tillegg har vi hatt 3 vikarer inne. 
 
Visjon: «Med stjerner i øya skrubbsår på knea» 
 
Nøkkeltall økonomi 

Område 
 

R 2017 R 2018 B 2018 (end) Avvik 

Lønn 6 580 339 7 821 018 6 878 267 942 751 
Driftsutgifter 438 773 404 284 503 420 -99 136 
Brutto driftsresultat 7 019 112 8 225 302 7 381 687 843 615 
Driftsinntekter -1 735 716 -1 924 744 -1 150 000 -774 744 
Netto driftsresultat 5 283 396 6 300 558 6 231 687 68 871 

 
Viktige resultater 2018 

• I henhold til vedtak i kommunestyret den 29.01.19 ble virksomhetens rammer styrket med kr 
800 000. Dette er i sin helhet ført på lønn. 

• Virksomheten meldte fra i økonomirapporten i februar et merforbruk på lønn pga. økning i 
barneantallet 

• Driftsinntekter er høyere enn budsjettert pga. blant annet sykelønnsrefusjon som ikke er 
budsjettert 

• Det er ikke fortatt noen store innkjøp i 2018, fordi man tidlig så at det lå an til et merforbruk 
på lønn 
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Har vi nådd målene 
• Foreldreundersøkelse:  

o Brukere opplever at ansatte er engasjerte i sitt barn - 4,8/5 
 Målet var 4,7 og det er en oppgang fra 4,5 i 2017 
 Fokuset til de ansatte er å være tettere på barnet, nede på golvet og tilstede 

i barns lek 
• Gi barna et godt språkgrunnlag   

o Alle barn blir lest for, har tilgang til bøker og har bevisste voksne rundt seg som er 
gode forbilder 

o Deltakelse i Språkløyper hjelper oss til å bli bedre språkforbilder 
• Barnehagen har ved telling i desember 50 % barnehagelærer på huset (5 stk.) 
• Medarbeidersamtaler med alle ansatte og vikarer er gjennomført, og samtlige mener at 

Grimsby barnehage har et godt arbeidsmiljø  
• Barnehagen hadde i 2018 lærlinger og elever fra ungdomsskolen, og alle som spurte fikk 

muligheten 
• Det er på hver avdeling tilrettelagt for kildesortering, og dette blir også brukt i arbeidet med 

barna 
• Fysisk aktiviteter i arbeidstiden – ansatte har fått tilbud om ulike aktiviteter på like linje med 

de andre ansatte i kommunen. Dessuten har vi ute hengt opp plakater med øvelser som kan 
gjennomføres i barnas utetid 

 
Hva fikk vi ikke til 

• Foreldreundersøkelse:  
o Brukere får nok informasjon om innholdet i barnehagedagen – 4,2/5 

 Målet var 4,5 og en tilbakegang fra 2017 som var på 4,3 
 Barnehagelærere tar med seg dette til foreldresamtalene, og spør hver 

enkelt hvordan de ønsker informasjon 
o Helhetsvurdering – 4,3/5 

 Målet var 4,5, og vi har samme skår som i 2017 
 Det er enkeltpunkter som er med på å trekke snittet ned. Barnehagens 

lokaler, mattilbudet, informasjon om endringer i personalgruppa er noen.  
• 31.12.18 har barnehagen 3 fagarbeidere på huset (3 stk av 5) 

o Målet var 4/5 
• Vi har ikke nådd målet vi hadde på nærvær. Vi ønsket 95 %, men den er på 92,1 %. 

o Virksomheten har gjennomført NED-duk 
o Virksomheten tilrettelegger ved sykemeldinger der dette er mulig 
o Det er det godt arbeidsmiljø i barnehagen, noe medarbeidersamtaler viser 
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Fravær: 

Tekst 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Korttid 2,1 3,1 2,1 2,7 2,1 1,9 
Langtid 6,1 6,0 5,1 6,0 5,2 6,0 
Sum 8,2 9,1 7,2 8,7 7,3 7,9 

 
 
Dette jobber vi videre med 

• Språk og deltagelse i å være en språkkommune 
• Inkluderende miljø barnehage og skole 
• Ny kommunal barnehage 
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Virksomhet Marker skole 
  
Virksomhetsleder:  Mona Søbyskogen 
 
Kort innledning 
Marker skole er en 1-10 skole med 364 elever og 67 medarbeidere. Barnetrinnet, trinn 1-7, har 254 
elever og ungdomstrinnet, trinn 8-10, har 110 elever. Skolefritidsordningen har i dag rundt 71 elever. 
På Marker skole er det frem til og med 2019 satt fokus på satsningsområdene læringsmiljø og 
vurdering for læring.  
 
Visjon: LÆRING, TRYGGHET OG TRIVSEL 
 
Elevsynet skal sikre alle elever:  Mestring, Anerkjennelse, Respekt, Raushet, Tillit 
Læringssynet skal ivareta:  Motivasjon for læring gjennom forventninger/krav/mål, 

elevmedvirkning og tilpasset opplæring. Se mer på 
www.markerskole.no  

 
Nøkkeltall økonomi 

Område 
 

R 2017 R 2018 B 2018 (end) Avvik 

Lønn 40 476 665 40 337 167 39 324 590 1 012 577 
Driftsutgifter 7 667 105 7 733 941 7 028 246 705 695 
Brutto driftsresultat 48 143 770 48 071 108 46 352 836 1 718 272 
Driftsinntekter -10 003 015 -10 598 160 -9 019 043 -1 579 117 
Netto driftsresultat 38 140 755 37 472 948 37 333 793 139 155 

 
Viktige resultater 2018 

• Budsjettramme for 2018 er styrket med kr 700 000, dette er i sin helt budsjettjustert på lønn. 
• Virksomheten møtte budsjettkuttet på 1,6 mill ved å redusere i styrkingstimer (tidlig 

innsatstimer på småskoletrinnet og tredeling i skriftlige fag på ungdomstrinnet) ved å 
avslutte årsvikariater/midlertidige stillinger, og ikke sette inn vikar for lærere i permisjon. 
Dette fikk effekt fra nytt skoleår fra august, altså bare en 5/12 del. 01.08.18 hadde vi en 
reduksjon på 3 årsverk fra 2017.  

• Overforbruk på lønn skyldes også vikarbruk. Høyt sykefravær gjør det utfordrende å løse alt 
fravær ved at lærere og assistenter omdisponeres på trinnene, selv om vi er restriktive på å 
sette inn for uplanlagt/korttidsfravær. Dette kompenseres noe med økte inntekter på 
sykelønnsrefusjon.  

• Vi har tiltak med økt bemanning og deling som tiltak i arbeid med utfordrende læringsmiljø 
på ett trinn. Her er både assistentbemanning og tolærer prioritert «utenpå» ramma vår.  

• Driftsutgifter: 
Merforbruk på kurs/opplæring skyldes at vi hadde personalseminar i august. Dette er i sin 
helhet dekket av fondsmidler. Videre er det noe utgifter til KS-konsulent som ikke kom med 
på refusjonen for 2018, men som vil bli refundert i 2019. 
 

 

http://www.markerskole.no/
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Har vi nådd målene i virksomhetens målkart?  

• Brukertilfredshet- god kvalitet i alle ledd:  
Trivsel, målsetting i brukerundersøkelsene, maks skår 5: 
Både foreldreundersøkelsen og foreldreundersøkelsen skårer trivsel på Marker skole til over 
4 (7.trinn: 4,2, 10.trinn: 4,3 og foreldreundersøkelsen for alle trinn 4,6) 
Det er uvanlig at 10.trinn skårer høyere på trivsel enn 7.trinn. Vi har store klasser på 
mellomtrinnet (26 elever på 7.trinn), og det jobbes mye med omgangsformer og sosiale 
ferdigheter, da det er en elevgruppe med sammensatte utfordringer.  
Mobbing, målsetting i brukerundersøkelsene, maks skår 1: 10.trinn rapporterer om lite 
mobbing, resultat 1,3 (11,9 % svarer: «en sjelden gang». 
Vurdering for læring på ungdomstrinnet viser en jevn bedring fra 3,0 i 2016 til 3,5 i 2018. Det 
er startet opp med underveisvurdering uten karakter, for å gi økt fokus på tilbakemeldinger. 

• Faglig kvalitet, Lesing som grunnleggende ferdigheter:  
På kartleggingsprøvene (3.trinn), mål >15 % under kritisk grense: Her har andel elever under 
kritisk grense gått ned fra 26 % i 2016 til 18,5 % i 2018 (gjennomsnitt tre siste år).  
Nasjonale prøver 5.trinn, >15 % på nivå 1: Godt under målet, kun 12 % av elevene på nivå 1. 
Det er viktig å understreke at vi ser store forskjeller på trinnene fra år til år.  
 

 
Hva fikk vi ikke til 

• Brukertilfredshet:  
Mobbing, målsetting 1: Resultat for 7.trinn: 1,7. 20 % (6 elever) svarer at de har opplevd 
mobbing 2-3 ganger i måneden eller mer. Dette er fulgt opp med tiltak, og ny måling før 
utviklingssamtaler i 1.semester 2019 viser en halvering.  

• Faglig kvalitet: Nasjonale prøver 8.trinn, >15 % på nivå 1 og 2: Vi ser store forskjeller på trinn 
fra år til år, i år har vi 32 % av elevene på de to laveste nivåene.  

• Nærvær: Vi har som målsetning å ha et nærvær på 96 %. Det har vi ikke, vi endte på 91,5. Vi 
har stabilt og høyt langtidsfravær på linje med 2017. Vi jobber kontinuerlig i HMS-team, 
sosialkomitè og utviklingstid med trivsel og tilhørighet. I november startet vi arbeidet med 
NED-prosjektet. Bedriftshelsetjenesten og NAV blir koblet på i dette arbeidet i 2019. 

 
Fravær:  

 

 
 
Dette jobber vi videre med 

• Læringsmiljø: Vi opprettholder og styrker vårt arbeid med et trygt og godt læringsmiljø. Vi 
deltar i Udir/læringsmiljøsenterets satsning «Inkluderende læringsmiljø for barnehage og 
skole» (oppstart høsten 2018). Samarbeidet med ny PP-tjeneste der systemisk arbeid med 

Tekst 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Korttid 1,4 1,6 1,5 1,9 1,7 2,0 
Langtid 5,2 5,3 6,3 3,2 6,5 6,5 
Sum 6,6 6,7 7,8 5,0 8,2 8,5 
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observasjon, kartlegging og veiledning skal styrkes. Vurdering for læring: Alle lærere er med i 
kompetanseheving med modulbasert nettopplæring (mooc) fra Høgskolen i Innlandet. 
Avsluttes høsten 2019. 

• Fagfornyelsen: Implementering av ny overordnet del og arbeid med utkastene til nye 
fagplaner.  

• Det vises til skolens kvalitetsmelding for 2018 for mer detaljert beskrivelse av aktiviteter 
gjennom året.  
 

 

 
 

Foto: Lars Oscar Sæther 
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Virksomhet Familie og Helse 
  

Virksomhetsleder: Bjørg Olsson 
 
Kort innledning 
Familie og helse består av helsestasjon, legekontor, fysio/ergoterapi, barneverntjeneste og psykisk 
helse/rus, voksne/barn. Avdelingene yter tjenester til store deler av befolkningen i kommunen, og er 
alle lovpålagte tjenester. Enkelte avdelinger gir tjenester til spesielt utsatte grupper i befolkningen. 
Alle avdelingene har fokus på folkehelse, forebygging og tidlig innsats. 

 
Nøkkeltall økonomi 

Område 
 

R 2017 R 2018 B 2018 (end) Avvik 

Lønn 17 646 771 18 661 343 18 394 584 266 759 
Driftsutgifter 9 962 444 10 235 704 8 286 134 1 945 570 
Brutto driftsresultat 27 609 215 28 897 047 26 680 718 2 216 329 
Driftsinntekter -7 133 233 -7 598 156 -5 478 010 -2 120 146 
Netto driftsresultat 20 475 982 21 298 891 21 202 708 96 183 

 
Viktige resultater 2018 

• Avvik på lønn skyldes i hovedsak økning og etterbetaling av lønn til avlastere i barnevern, 
etter sentrale endringer i lovverket for disse.  

• 40% stilling som helsesykepleier er holdt vakant gjennom året. 
• 40% ut økning av fysioterapeutstilling er iverksatt. 
• Merutgifter på drift er i hovedsak bruk av legevikarbyrå ved Sentrumsgården legekontor og 

kjøp av institusjonsplass. Dette har også blitt møtt med merinntekter. 
• Merinntekter skyldes i hovedsak prosjektmidler blant annet til utvikling av modell for tidlig 

intervensjon for utsatte barn; Markermodellen og tilskudd til videreutdanninger innen 
helsestasjon, psykisk helse/rus fysio-/ergoterapi og barnevernstjenesten. Det har styrket 
fagkompetansen i forhold til tidlig innsats, og det har blitt gjennomført foreldreveiledning; 
COS-P. 

• Samlet sett ved å møte merutgifter med merinntekter gjennom prosjekter og statlige 
refusjoner, har det totale regnskapet for familie og helse gått nær i balanse. 

• Det har blitt tilrettelagt for egnede kontorer til psykisk helse/rus og fysio-/ergoterapi. 
Legekontoret har fått endret mottaket til å bli mindre risikoutsatt i forhold til vold og trusler. 

• Antall fødte barn i 2018: 25, (26 i -17) (32 i -16). 
 
Barneverntjenesten mottok 45 bekymringsmeldinger og avsluttet 49 undersøkelser i 2018. I overkant 
av 20 barn mottok hjelpetiltak.  Ingen omsorgsovertagelser i løpet av året.  
 
Har vi nådd målene 

• God tilgjengelighet på legekontoret - ventetid for akutte behov i løpet av 24 timer 
• Igangsatt kartlegging av behov for tjenester for søkere til psykisk helse/rus innen 1 måned 
• Dekningsgrad av vaksinerte barn 9 år nær 100% 
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• 78 % av undersøkelser i barnevernet avsluttet innen fristen  
• Økning i antall pasienter i hverdagsrehabilitering  
• Oppstart av Markermodellen – tidlig, tverrfaglig innsats 
• Redusert antallet med hjerte-karlidelser i befolkningen 
• Nærvær – 94% er bra. Fokus på nærvær, også gjennom NED-prosjekt. 
• Effektiv ressursbruk- enkelte lavere Kostratall på helsetjenester og barnevern 
• Totalbudsjett i balanse - > 0,5 % avvik 

 
Hva fikk vi ikke til 

• Redusere antallet innbyggere i ung alder med psykisk symptomer/lidelse 
• Utøke helsestasjon med 40% stilling 

 
Dette jobber vi videre med 

• Gjennomføre foreldreveiledningskurs COS-P 
• Ressursteam sammen med oppvekst 
• Implementere Markermodellen  
• Utvikle hverdagsrehabilitering 
• Utvikle fagkompetansen i avdelingene 
• Utvikle muligheter for tidlig innsats både på barn og voksne 
• Forebyggende arbeid for å redusere fysisk og psykisk lidelse i befolkningen 
• Mestringsorientert ledelse spesielt og for øvrig alle faktorer i medarbeiderundersøkelsen 
• Gjennomføre brukerundersøkelser 

 
Fravær: 

Tekst 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Korttid 1,9 1,0 0,9 1,3 1,3 1,6 
Langtid 6,5 8,5 8,6 6,7 3,7 4,3 
Sum 8,4 9,5 9,5 8,0 5,0 5,9 

 
Det jobbes med nærværsarbeid i forhold til avdelingene. Sykefraværene er over tid reduserte, og de 
er i hovedsak ikke arbeidsrelaterte.  
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Virksomhet NAV 
 

Virksomhetsleder: Marianne Hermanseter 
 
Kort innledning 
Virksomheten skal gi råd og veiledning til brukere som er i en vanskelig livssituasjon, inkludert 
gjeldsrådgivning.  Videre skal virksomheten sørge for at de brukerne som trenger det får stønad til 
livsopphold etter gjeldende regler.  Virksomheten har ansvar for flyktningene som kommer til 
kommunen. 
 
 
Nøkkeltall økonomi 

Område 
 

R 2017 R 2018 B 2018 (end) Avvik 

Lønn 4 715 683 4 031 050 4 359 238 -328 188 
Driftsutgifter 5 047 827 5 433 336 4 888 649 544 687 
Brutto driftsresultat 9 763 510 9 464 386 9 247 887 216 499 
Driftsinntekter -6 684 659 -6 316 091 -5 032 500 -1 283 591 
Netto driftsresultat 3 078 851 3 148 295 4 215 387 -1 067 092 

 
Viktige resultater 2018 

• Budsjettrammen for 2018 ble redusert med kr 400 000 for å styrke andre virksomheter. 
• Vi hadde et mindreforbruk på lønn fordi vi ikke tok inn vikar i forbindelse med 

fødselspermisjon. 
• Mindreforbruk av kvalifiseringsstønad på grunn av færre aktuelle brukere i målgruppen enn 

budsjettert. 
• Nedgang i utgifter til «ordinære» sosialhjelpsmottakere i forhold til 2017. 
• Høyere utgifter til sosialhjelp til flyktninger enn budsjettert, også økning fra 2017. 
• Høyere utgifter til utlån enn budsjettert.  Økning fra 2017. 
• Driftsinntektene er høyere enn budsjettert.  Årsaken er økte utbetalinger av 

integreringstilskudd fra IMDI. 
 

Har vi nådd målene 
• Vi har videreført jobbklubb for ungdom under 30 år. 
• Alle ungdommer som mottar sosialhjelp er i aktivitet. 
• Vi har redusert utgifter til «ordinære» sosialhjelpsmottakere. 
• Alle sosialhjelpsmottakere har fått informasjon/tilbud om gjeldsrådgivning. 
• Vi har tettere oppfølging av flyktningene med tanke på arbeidsrettet aktivitet. 
• Fra medarbeiderundersøkelsen: 

«Hos oss er sikkerheten ivaretatt»: Resultat: 5,0 – mål: 5,0 
• Vi har hatt lavt sykefravær, og det fraværet vi har hatt er ikke arbeidsrelatert. 
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Hva fikk vi ikke til 
• Vi klarte ikke å redusere utgifter til økonomisk sosialhjelp til flyktningene. 
• Vi klarte ikke å redusere utlånene. 
• Fra medarbeiderundersøkelsen: 

«Jeg vet hva som forventes av meg i jobben»: Resultat 4,8 – mål: 5,0 
 «Jeg får hyppig ros og anerkjennelse for min innsats»: Resultat: 4,6 – mål: 4,9 
 «Vi legger stor vekt på å lære av hverandre»: Resultat: 4,8 – mål: 5,0 
 
Dette jobber vi videre med 

• Flyktningene skal bli selvforsørget. 
• Redusere utgifter til økonomisk sosialhjelp. 
• Oppfylle aktivitetsplikten for ungdom. 
• Opprettholde jobbklubb for ungdom. 
• Bedre resultatene på medarbeiderundersøkelsen. 
• Opprettholde lavt sykefravær i virksomheten. 

 
Fravær 

Tekst 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Korttid 3,7 4,2 1,8 1,9 0,4 0,8 
Langtid 3,6 3,4 3,0 0 1,4 2,0 
Sum 7,3 7,6 4,8 1,9 1,8 2,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                           
 

Virksomhet Omsorg 
 
Virksomhetsleder: Morten Aalborg 
 
Virksomhet omsorg består av 15 ansvar 

• 4300 Psykisk utviklingshemmede 
• 4700 Administrasjon 
• 4710 Somatisk bogruppe 1 og 2 
• 4711 Skjermet bogruppe 3 og 4 
• 4712 Nattevakter 
• 4713 Hjemmesykepleien 
• 4714 Korttid og rehabilitering 
• 4720 BPA 
• 4730 Hjemmehjelp 
• 4740 Dagavdeling 
• 4750 Kjøkken 
• 4760 Kantine 
• 4770 Støttekontakter 
• 4771 Omsorgslønn 
• 4772 Avlastning 

 
Nøkkeltall økonomi 

Område 
 

R 2017 R 2018 B 2018 (end) Avvik 

Lønn 63 359 676 65 836 513 65 682 663 153 850 
Driftsutgifter 14 820 769 14 234 505 10 439 844 3 794 661 
Brutto driftsresultat 78 180 445 80 071 018 76 122 507 3 948 511 
Driftsinntekter -19 370 446 -18 871 307 -15 047 913 -3 823 394 
Netto driftsresultat 58 809 999 61 199 711 61 074 594 125 117 

 
Viktige resultater 2018 
Utgifter 

• Virksomheten er i 2018 blitt styrket med kr 2 000 000 i økt budsjettramme. 
• Forsterket bemanning ved to avdelinger i hele 2018. 
• Ny turnus fra 1. mars hadde som mål å redusere andelen ufrivillig deltid og gi lavere 

sykefravær. 
• Deltakelse i to store prosjekter «Hverdagsrehabilitering» og «Velferdsteknologi for unge 

voksne med funksjonsnedsettelser». Velferdsteknologiprosjektet var et innovasjonsprosjekt 
som ble avsluttet samme år da vi ikke hadde kapasitet til å delta. Hverdagsrehabilitering er et 
samarbeidsprosjekt mellom virksomhetene helse og omsorg. 

• De samlede vikarutgiftene (ikke sykefravær og ferie) overskred budsjettet med ca 800.000. 
Mesteparten av disse kostnadene dekker opp for plassering utenfor kommunen og en mer 
kostbar BPA. 

• Kostnadene til vikarbyrå i 2018 beløper seg til ca 1,6 mkr.  
• De samlede overtidskostnadene utgjør 620.000, det er 245.000 over budsjett. 
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• Medisinutgiftene for 2018 endte på totalt kr 694.000, noe som er 129.000 mer enn 
budsjettert. 

• Forbrukt legeressurs på sykehjemmet har økt fra 40 % til 50 % stilling. 
 
Inntekter 

• Sykelønnsrefusjonene ble 600.000 mindre enn budsjettert. 
• Utleie av korttidsplasser endte til slutt positivt med en merinntekt på 116.000. 

 
Har vi nådd målene 

• Omdømmemålet med minst to «glad-saker» i lokalpressen er nådd. 
 
Hva fikk vi ikke til 

• Målet om balanse i regnskapet ble ikke nådd.  
• Det er ikke planlagt bruker- eller medarbeiderundersøkelse i 2018. 

Medarbeiderundersøkelse er gjennomføres nå, brukerundersøkelse gjøres senere i 2019. 
• FRYD kartlegging (effektivitet i hjemmesykepleien) ble ikke gjort i 2018. Planlegges i 2019. 

 
Dette jobber vi videre med 

• Virksomheten har i 2018 hatt krevende pasienter. Kostnadene knyttet til disse vil fortsette i 
2019 og alternativet er andre mer kostbare plasseringer. Totalt sett anses dagens løsning for 
å være den beste for både pasienter, pårørende og Marker kommune. 

• Kostnadene knyttet til sommerferieavvikling har høy prioritet. Målet for 2019 er å halvere 
utgiftene til byrå. 

• Årsakene til bruk av overtid er sammensatt og i mange tilfeller uunngåelig. Men noen 
avdelingen utpeker seg og virksomheten skal ha fokus på å kutte overtidskostnadene i 2019. 

• Virksomhet omsorg ser med dagens pasientgrunnlag ingen umiddelbare store 
effektivitetsinnsparinger på driften.  

• Det er kuttet noe i grunnturnusen fra 1. jan 2019 og virksomheten vil vurdere ytterligere kutt 
på flere områder. 

 
Fravær: 

Tekst 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Korttid 2,4 2,3 2,2 2,0 2,0 2,6 
Langtid 9,7 9,2 10,2 7,1 13,0 7,5 
Sum 12,1 11,5 12,4 9,1 15,0 10,1 

 
Målet for 2018 var opprinnelig å komme seg under 10 %, det klarte vi nesten. Når ny turnus ble 
skrevet og tatt i bruk 1. mars var det samtidig lagt inn en innsparing på ytterligere 1-2 % noe som ikke 
ble innfridd. Resultatet for 2018 er naturlig vis preget av at dette, spesielt ettersom korttidsfraværet 
gikk opp i perioden. Det jobbes målrettet og godt med sykefraværet nå. Vi er med i NED-prosjektet 
som er et samarbeid mellom KS og Nav. Forventningene er store til at fraværet skal ytterligere ned 
og målet for 2019 er 9 % totalt og et korttidsfravær på under 2 %. 
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Virksomhet Teknikk, plan og miljø 
 
Virksomhetsleder: Ann Mari Nylund 
 
Kort innledning 
Virksomheten har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av den kommunale bygningsmassen, 
uteområder, idrettsanlegg, lekeplasser, badestrender, statlig sikrede friområder, kommunale veier, 
vann og avløp samt renhold i alle kommunale bygninger unntatt kommunale boliger. Virksomheten 
er plan- og byggesaksmyndighet i Marker kommune og står for plan og byggesaksbehandling, spredt 
avløp, samt forvaltning innen skog, jordbruk, natur, miljø og vilt har ansvar for oppmåling, kart og 
geodata, samt står for utfakturering av kommunale eiendomsgebyrer. 
 
Nøkkeltall økonomi Teknikk, plan og miljø 

Område 
 

R 2017 R 2018 B 2018 (end) Avvik 

Lønn 16 353 479 15 952 476 15 279 574 672 902 
Driftsutgifter 19 849 504 19 003 014 15 522 361 3 480 653 
Brutto driftsresultat 36 202 983 34 955 490 30 801 935 4 153 555 
Driftsinntekter -18 425 028 -17 571 026 -15 061 083 -2 509 943 
Netto driftsresultat 17 777 955 17 384 464 15 740 852 1 643 612 

 
Nøkkeltall økonomi Selvkost 

Område 
 

R 2017 R 2018 B 2018 (end) Avvik 

Lønn 3 331 980 4 344 740 3 454 075 890 665 
Driftsutgifter 5 813 868 6 173 284 6 829 679 -656 395 
Brutto driftsresultat 9 145 848 10 518 024 10 283 754 234 270 
Driftsinntekter -11 334 052 -12 335 672 -10 299 950 -2 035 722 
Netto driftsresultat -2 188 204 1 817 648 -16 196 -1 801 452 

 
Viktige resultater 2018 
Totalt viser virksomheten et mindreforbruk på kr 157 840. Teknikk, plan og miljø uten selvkost viser 
et merforbruk på kr 1 643 612. Selvkostområdene viser en inntekt på kr 1 801 452. 
 

• Rammeavtale rørlegger utlyst og inngått 
• Rammeavtale graving utlyst og inngått 
• Malt Markerhallen 
• Malt eneboliger på Ørjetun 
• Tilstandsrapport og brannstrategi utarbeidet for Marker skole 
• Brannstrategi med avviksdokumentasjon utarbeidet for MBSS 
• Nye oppdaterte rømningsplaner utarbeidet for MBSS 
• Startet opp temografering av eltavler 
• Montert komfyrvakter og tidsur i diverse bygninger 
• Hele uteseksjon har gått kurs for instruert personell elektro 
• Sommerblomster i Storgata 
• Satt noen vårløk 
• Lakkert og merket gulv i Markerhallen og gymsalen på skolen 
• Bygd om resepsjon på Legekontoret, sikkerhetstiltak 
• Innkjøp av ny hjullaster 
• Oppstart prosjekt med luktproblematikk på Bommen RA 
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• Oppstart prosjekt nødvann/reservevann etter pålegg fra Mattilsyn 
• Anskaffelse UV-filter til vannverket 
• Samarbeide med Rømskog og Aremark gjeldende byggesaksbehandling, oppmåling/kart og 

spredt avløp ble avviklet 
• Arrangert markvandringer med temaet økologisk landbruk. 
• Arrangert markvandringer med Miljøprosjektet i Haldenvassdraget. 
• Veiledning, saksbehandling og informasjonsmøter om avlingsskadeerstatninger under og 

etter tørkesommeren 2018. 
• Mange, 20 stk, svært gode søknader/tiltak under ordningen Spesielle Miljøtiltak i Landbruket  
• Nye 3-årige godkjenninger på bestandsplaner for elg 
• Det er satt ut 134 577 granplanter i nyplanting og supplering på 1383 dekar.  
• Det er gitt tillatelse til 9 nyanlegg av landbruksvei klasse 7 (traktorvei), 4 nyanlegg og 1 

ombygning av landbruksvei klasse 3 (helårs tømmerbilvei) og 1 nyanlegg av landbruksvei 
klasse 4 (sommerbilvei for tømmerbil). 

• Utskiftning kvikksølv gatelys til LED startet opp 
• «Lensmannskontor» ble tatt i intern bruk 

 
Har vi nådd målene 

• 7 stk sommervikarer 3 uker hver i uteseksjon 
• Medarbeidersamtaler er gjennomført med samtlige ansatte. 
• ENØK-tiltak utført på Ørjetun og UKH 
• ENØK-tiltak «Lensmannskontoret» 
• Ladestasjoner satt opp ved Markerhallen 
• Pedalen sykkelverksted på Vårmarkedet – klimatiltak for å fremme sykling 
• Innvilget to Klimasatssøknader; barnehagen og ladestolper 
• Gapahuk ved Liødegården, Østfold JFF og Marker skole 
• Delprosjekt sanering VA ferdigstilt 

 
Hva fikk vi ikke til 

• Avklaring vedr opparbeidelse av nytt toalett/servicehus på Husborn 
• Ingen miljøsertifiserte virksomheter i Marker 

 
Dette jobber vi videre med 

• Få til videre samarbeide med Aremark på jordbruk, skogbruk, natur og miljø 
• Utarbeide helhetlig eiendomsstrategi  
• Fortsette arbeidet med tiltak som reduserer forurensingen av Haldenvassdraget. 
• Næringsutvikling i landbruket. 
• Utarbeidelse av ny klima- og energiplan 
• Planstrategi for Marker kommune 
• Arealdel i kommuneplan  
• Erverv av arealer til parkeringsplass Linnekleppen 
• Hovedplan for vann og avløp samt sanering VA 
• Ny barnehage  
• Registering og prioritering av vedlikeholdsbehov. 
• Fokus på bygningsmassen, oppgradering i henhold til gjeldende lover og forskrifter. 
• Utføring av vedlikehold etter plan. 
• Oppgradering av gatelys i henhold til nye krav. 
• Fokus på brannvern og sikkerhet, oppgradering i henhold til gjeldende lover og forskrifter. 
• Lukking av avvik etter tilsyn fra Mattilsynet ved vannverket  
• Kompetansekartlegging. 
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• Etablering av flere rammeavtaler. 
 
 

Fravær: 
Tekst 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Korttid 0,8 1,7 1,1 1,8 1,4 1,7 
Langtid 4,7 6,1 7 4,4 4,7 4,7 
Sum 5,5 7,8 8,1 6,2 6,1 6,4 

 
Sykefravær i 2018 er noe høyere enn i 2016/2017, men lavere enn i 2014 og 2015. Sykefravær i 2018 
var i hovedsak ikke arbeidsrelatert.  Det ble satt opp tilbud om yoga i arbeidstiden for 
renholdsavdelingen høsten 2017, og sykefraværet ser ut til å ha gått ned etter det. Tilbud om 
Bodybalance/Pilates er nå utvidet til å gjelde for alle ansatte i Marker kommune.  
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Virksomhet Kultur, fritid og bibliotek 
 
Virksomhetsleder: Else Marit Svendsen 
 
Virksomhetens områder: 

• Kulturadministrasjon 
• Kulturvern, museer og kunst 
• Folkebad 
• Kulturskole 
• Ungdommens Kulturhus, UKH 
• Bruktbutikk 
• Bibliotek 

 
Kultur, fritid og bibliotek skal arbeide for et inkluderende samfunn med bred deltagelse. Vi skal være 
en aktiv samarbeidspartner og pådriver for det lokale kulturlivet. Vi skal legge til rette for arenaer 
med dialog og brukermedvirkning og levere tjenester av god kvalitet. Vi skal legge til rette for, og 
framsnakke frivillig innsats. Vi skal profilere og markedsføre Marker kommune og skape et godt 
omdømme. 
 
Nøkkeltall økonomi 

Område 
 

R 2017 R 2018 B 2018 (end) Avvik 

Lønn 3 653 838 3 730 146 3 623 103 107 043 
Driftsutgifter 2 691 882 3 011 408 2 092 907 935 001 
Brutto driftsresultat 6 345 720 6 741 554 5 722 010 1 042 044 
Driftsinntekter -2 079 863 -2 339 818 -1 261 341 -1 078 477 
Netto driftsresultat 4 265 857 4 401 736 4 460 669 -58 933 

 
Viktige resultater 2018 
 
Økonomi: 

• Virksomheten holder sine budsjettrammer.  
• Utgifter og inntekter er høyere enn budsjettert grunnet prosjekter hvor midler ble tilført fra 

bl.a. Østfold Fylkeskommune. 
• Innkjøpsstopp ble innført i september 2018 
• Høyt aktivitetsnivå og flere oppgaver er tilført virksomheten 

 
Har vi nådd målene; målekart for 2018 

• Marker bibliotek har vanligvis ligget på utlånstoppen i Østfold. Noe nedgang p.g.a. 
budsjettkutt og dermed færre nyinnkjøp av medier til utlån. Marker ligger fortsatt høyt ifht 
utlån. Marker hadde fortsatt høyest prosentvis oppslutning i Østfold under Sommerles 2018. 
Flere bruker meråpent bibliotek. Det er flere faste aktiviteter på biblioteket. 

• Kulturskole hadde ikke ventelister 
• Ungdommens Kulturhus, antall medlemmer er noe redusert og antallet på 110 som var 

målet, ble ikke nådd. Antall åpne dager er ivaretatt. Ungdommens kulturstyre er opprettet. 
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• Dialogmøte med lag og foreninger ble gjennomført. 
• Praksisplasser; har hatt i snitt 2 av dette igjennom året 2018 
• Sykefraværet i virksomhetene er lavere enn vi hadde som mål for året. Mål for 2018 var 5% , 

resultat 2018 ble 2,1% 
• Medarbeidersamtaler er gjennomført 
• Bruktbutikken har 5 åpne dager i uken og det arbeider mellom 8-10 frivillige der 
• Kultur, fritid og bibliotek har arrangert eller deltatt aktivt i mellom 25-30 arrangementer i 

2018 
• Økonomi; vi bruker mindre penger enn budsjettert 
• Annet:   
• Det ble bevilget penger fra Forsvarsdepartementet til å opparbeide parkeringsplass på 

Søndre fort. Prosjektet er ferdig våren 2019.  
• Virksomheten har hatt tett kontakt med lag og foreninger og frivilligheten for øvrig ifht 

arrangementer, markedsføring og annet. 
• Markermessa 2018 var en suksess og de økonomiske rammene ble ivaretatt. 

 
Hva fikk vi ikke til 

• Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser 2018 på bibliotek og kulturskole som planlagt. 
• Noe færre utlån og noe færre besøkende på biblioteket. 
• Øke besøkstallet på kino 

 
Dette jobber vi videre med 

• Flere aktiviteter på biblioteket i samarbeid med frivillige organisasjoner. 
• Brukerundersøkelser skal gjennomføres på bibliotek og kulturskole i 2019. 
• Virksomheten må vurdere alternative måter å løse oppgavene på for å levere gode tjenester 

selv med reduserte budsjettrammer og færre ansatte. 
• Det må rekrutteres frivillige spesielt til omsorg. Dette er frivilligkoordinators oppgave. 
• Stolthet og bevissthet rundt egen arbeidsplass. Vi skal ha fokus på hvordan våre holdninger 

og handlinger påvirker innbyggernes tillit til oss. Vi har et personlig ansvar for hvordan vi 
opptrer. 

• Virksomhetens organisering og struktur arbeides med kontinuerlig  
• Virksomheten arbeider i større grad som tilretteleggere og i mindre grad som arrangører og 

utøvere. 
• Samarbeidet og kontakten mot frivillige lag og foreninger jobbes videre med. 

 
Fravær: 

Tekst 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Korttid 0,9 1,2 0,7 0,4 2,1 1,3 
Langtid 2,4 8,4 7,6 1,0 2,4 0,8 
Sum 3,3 9,6 8,3 1,4 4,5 2,1 

 
NED prosjekt: virksomheten deltar i NED prosjektet som har som formål å bevisstgjøre oss ansatte 
ifht fravær/nærvær. Konsekvenser, bevisstgjøring og ansvar. 
Virksomheten har et lavt fravær. Ved fravær følges ansatte opp med samtaler og eventuelle tiltak. 
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Stab/støtte/fellesutgifter og livsynsformål 
 
Kort innledning 
Stab/støtte utfører i hovedsak tjenester innenfor IKT, personal, lønn, regnskap, økonomi, innkjøp, 
boligformidling, servicetorg, pedagogisk rådgivning, politisk sekretariat, kommuneoverlege, skole- og 
barnehagefaglig rådgiver. 
 
Det ytes også tjenester direkte til kommunens innbyggere, som for eksempel boligformidling, 
servicetorg, kommunal fakturering, innfordring av ulike typer krav og skatteoppkreverfunksjon. 
Arbeidsoppgavene er mange og allsidig. 
 
Nøkkeltall økonomi 

Område 
 

R 2017 R 2018 B 2018 (end) Avvik 

Lønn 14 677 349 15 761 355 14 919 695 841 660 
Driftsutgifter 17 893 616 19 509 840 15 328 843 4 180 997 
Brutto driftsresultat 32 570 965 35 271 195 30 284 538 5 022 657 
Driftsinntekter -8 384 463 -10 591 449 -5 342 037 -5 249 412 
Netto driftsresultat 24 186 501 24 679 746 24 942 501 -226 755 

 
Viktige resultater 2018 

• Merutgiftene på lønn er blant annet knyttet til høyere utgifter til lærlinger enn budsjettert 
med tilhørende sosiale utgifter.  

• Andre driftsutgifter er vesentlig høyere enn budsjettert, men ca 3,5 mill kan ses opp mot 
høyere inntekter. 

• Det er lisenskostnader, ikke budsjettert utgift til leie av lokaler Sivilforsvaret og noe høyere 
utgifter til porto, telefon og annonser enn budsjettert. Utgifter til Sivilforsvaret skal fordeles 
på flere kommuner, men ikke avklart ved regnskapsavslutning. 

• Økte inntekter skyldes blant annet ikke budsjettert sykelønnsrefusjon, i tillegg er overføring 
fra staten høyere enn budsjettert, men dette har en motpost som kostnad, da dette er avsatt 
til fond. 

 
Har vi nådd målene 

• Det er i løpet av 2018 utarbeidet arbeidsmål for stab/støtte som er med i budsjett 2019. 
• Det er fortsatt inntektssiden som «redder» resultatet for stab, støtte og fellesutgifter.  
• Kvalitetssystem er anskaffet og TQM er nå tatt i bruk av alle ansatte i stab og støtte. 
• Vi jobber kontinuerlig med digitalisering og effektivisering innenfor stab og støtte. 
• Ny IKT plattform har i høst vært ute på anbud og prosessen rundt dette avsluttes i disse 

dager. 
• Samarbeid med Smartkom (Skiptvet, Aremark, Råde, Våler og Hvaler) i forhold til 

kommunikasjon og informasjon (servicetorg) er etablert.  
• Samarbeid med Smartkom innen innkjøp. 

 
Hva fikk vi ikke til 

• Fortsette arbeidet med digitalisering og effektivisering innenfor stab. 
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• Organisering og dimensjonering av sentraladministrasjon – hente ut synergier av hverandre – 
«nytenking». Bedre samarbeid og samordning mellom virksomhetene og staben. 

• Vi jobber fortsatt med få ressurser og opplever fortsatt at det er et sprik mellom lovpålagte 
krav, politisk og administrativ vilje, engasjement, ambisjon og forventninger og de faktiske 
tilgjengelig ressurser. 

 
Dette jobber vi videre med 

• Samarbeid mellom stab/støtte og virksomhetene, slik at vi kan utfylle og avlaste hverandre 
på flere områder. 

• Fortsatt stort fokus på kommunalt beredskapsarbeid 
• Fortsette arbeidet med digitalisering/effektivisering innen alle områder på stab/støtte. 
• Vi fortsetter samarbeidet med Smartkom både innenfor innkjøp og kommunikasjon og 

informasjon (servicetorg). 
• Forventningsavklaring i forhold til lovpålagte krav, politisk og administrativ vilje, 

engasjement, ambisjon og forventninger og de faktiske tilgjengelige ressurser. 
 
Fravær: 

Tekst 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Korttid 1,7 1,2 0,9 0,8 1,5 1,5 
Langtid 5,5 13,7 3,7 4,5 2,0 4,5 
Sum 7,2 14,9 4,6 5,3 3,5 6,0 

 
• Fraværet varierer veldig mellom årene, en negativ utvikling fra 2017 til 2018. 
• Få ansatte gir store utslag på tallene. 
• Stab og støtte har i 2018 jobbet med det såkalte «NED» prosjektet når det gjelder 

sykefravær.  
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Politikk og utvalg 
 
 
Kort Innledning 
 
Dette er alle ansvarene som omfatter politikk og utvalg. Fra formannskap og kommunestyre til 
eldreråd og ungdomsråd. I tillegg ligger utgifter til støtte til politiske partier her. 
 
Nøkkeltall økonomi 

Område 
 

R 2017 R 2018 B 2018 (end) Avvik 

Lønn 2 068 500 2 013 320 2 011 904 1 416 
Driftsutgifter 893 850 1 111 374 982 096 129 278 
Brutto driftsresultat 2 962 350 3 124 694 2 994 000 130 694 
Driftsinntekter -48 209 -68 713 -10 000 -58 713 
Netto driftsresultat 2 914 141 3 055 981 2 984 000 71 981 

 
 
Viktige resultater 2018 

• Utgifter til politikk og utvalg varierer veldig fra år til år. For 2018 er merforbruket på kr 
71 981. 
 

Utvalg Antall møter Antall saker 
Kommunestyret 7 93 
Formannskapet 12 69 
Oppvekst og omsorg 7 36 
Plan og miljø 9 85 
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Private barnehager 
 
Kort innledning 
Fra 2015 ble område private barnehager opprettet som et eget ansvar. Her ligger tilskudd til private 
barnehager, tilskudd til pedagognorm, dekning av søskenmoderasjon, dekning av redusert 
foreldrebetaling og dekning av utgifter til styrking av enkeltbarn. 
 
Nøkkeltall økonomi 

Område 
 

R 2017 R 2018 B 2018 (end) Avvik 

Lønn     
Driftsutgifter 12 544 873 17 035 404 16 851 179 184 225 
Brutto driftsresultat 12 544 873 17 035 404 16 851 179 184 225 
Driftsinntekter 0  -228 471 0 -228 471 
Netto driftsresultat 12 544 873 16 806 934 16 851 179 -44 245 

 
Viktige resultater 2018 

• Det er i 2018 utbetalt kr 14 517 420,27 i tilskudd til private barnehager. 
• Pedagognorm er utbetalt med kr 143 706,03 
• Søskenmoderasjon er refundert med kr 116 011,50 
• Redusert foreldrebetaling er refundert med kr 145 261,98 
• Styrking av enkeltbarn er refundert med kr 1 976 874,71 
• Kr 228 470,58 av styrkingsressursen er refundert av midler fra IMDI. 

  
Hva fikk vi ikke til  

• Området fikk i vedtak i kommunestyret sak 18/043 og 19/005 styrket sin ramme med kr 
4 851 179. 

 
Dette jobber vi videre med 

• Vi jobber med rutiner knyttet til beregning av tilskudd til private barnehager. 
• Variasjon i antall barn gir utslag på grunnlag for beregning. 
• Regnskapstallene i den kommunale barnehagen varierer veldig fra år til år. Det er 

regnskapstallene 2 år tilbake som danner grunnlag for beregning av tilskudd til de private 
barnehagene. 
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Interkommunale selskap - IKS 
 
Kort innledning 
Eierandelen til flere av IKS’ene har virksomhetene liten eller ingen mulighet til å påvirke. For å kunne 
gi et riktigere bilde av virksomhetenes drift, ble det derfor vedtatt å opprette dette som et eget 
ansvar. 
 
Nøkkeltall økonomi 

Område 
 

R 2017 R 2018 B 2018 (end) Avvik 

Lønn     
Driftsutgifter 10 188 906 10 874 268 10 700 000 174 268 
Brutto driftsresultat 10 188 906 10 874 268 10 700 000 174 268 
Driftsinntekter -201 600 0 0 0 
Netto driftsresultat 9 987 306 10 874 268 10 700 000 174 268 

 
Viktige resultater 2018 

• Netto driftsresultat viser et merforbruk på kr 174 268. Dette skyldes blant annet økte utgifter 
til Indre Østfold Krisesenter IKS og Indre Østfold Brann og Redning IKS i forhold til budsjett. 

 
Nedenfor følger en oversikt over de IKS’ene som Marker kommune er medeier i: 
 

• Indre Østfold Krisesenter IKS 
• Indre Østfold Brann og Redning IKS 
• Indre Østfold Lokalmedisinsk Kompetansesenter IKS 
• Mortenstua skole IKS 
• Indre Østfold Kommunerevisjon IKS 
• Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS 
• Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS 

 
Dette jobber vi videre med 
På grunn av endringer i regionens kommunestruktur, og 
ny Indre Østfold kommune, er det fortsatt ikke avklart 
hvordan fremtidig organisering og hva som skjer med 
flere av IKS’ene. 
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Næringsutvikling 
 
 
Kort innledning 
Kommunen legger til rette for etablering og utvikling ved å tilby rådgivning, næringstomter, 
kontorlokaler, kompetansehevende tiltak og nettverk. Dette gjøres i stor grad gjennom ulike 
samarbeidstiltak. Det er ingen ansatte kun med ansvar for næringsutvikling, men dette utføres som 
en del av oppgavene i rådmannens stab. Marker kommune er vertskommune for Regionalpark 
Haldenkanalen, Visit Indre og Vannområde Haldenvassdraget, noe som gjør at det er godt fagmiljø og 
stor aktivitet. 

Nøkkeltall økonomi 
Område 
 

R 2017 R 2018 B 2018 (end) Avvik 

Lønn 1 116 002 2 009 516 1 576 885 432 631 
Driftsutgifter 8 988 248 14 946 144 8 694 085 6 252 059 
Brutto driftsresultat 10 104 250 16 955 660 10 270 970 6 684 690 
Driftsinntekter -9 015 209 -15 826 963 -9 172 423 -6 654 540 
Netto driftsresultat 1 089 040 1 128 697 1 098 547 30 150 

 
 
Viktige resultater 2017 

• 52 bedrifter etablert i 2018, mot 44 i 2014 
• veiledningstjeneste i samarbeid med Østfold Næringshage og to private bedrifter 
• Prosektet som resulterte i etablering av Ressursparken er avsluttet, men det er søkt midler 

fra fylkeskommunen til videreføring. Ressursparken er i dag et nav for næringsaktivitet i 
Marker og flere småbedrifter har i dag tilholdssted her, i tiollegg til at kommunen låner ut 
gratis pendlerplasser og møterom. Markermessa ble gjennomført med initiativ fra miljøet 
her. 

• kommunen har gitt administrativ og økonomisk støtte til Handelsstand 
• Marker kommune er vertskommune for Visit Indre etter avviklingen av Indre Østfold 

Utvikling, og hatt dialog med deltakende kommuner om videreføring også etter 2020. 
Gjennom dette er vi også representert i styret i Visit Østfold og Visit Osloregionen 

• anbudsrunde for Sletta II er gjennomført og opparbeiding i god gang. Tomter vil kunne legges 
ut til salg før sommeren 2019. 

• videreført arbeidet med mulig datalagringssenter, og det er inngått opsjonsavtale der 20.000 
kbm av Sletta II er reservert for slik utbygging 

• vindparken så godt som ferdig opparbeideier og det er gjennomført et forstudie knyttet til 
etablering av besøkssenter og videre samarbeid 

• samarbeidsavtale med Smart Innovation er inngått og Smarte Samfunn Marker er etablert 
• videreutviklet Tangen og Brugsområdet med bobilplass, utsalgssted for Matfatet, 

bryggepromenade, aktivitetsløype og flere andre tilbud. Turistinfomasjonen driftes av Visit i 
samarbeid med kommunen og regionalparken. Det er etablert flere boder i området i 
forbindelse med Soot-spelet 

• gjennomfrt stedsutviklingsverksted med Snøhetta om Ørje Torg 
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• Grenseland er utgitt i noen utgaver, men ikke like ofte som før 
• gjennomsamarbeid med Innovasjon Norge og regionalparken bidratt til å fremme en rekke 

søknader om utviklings- og nettverksmidler 
• Regionalpark Haldenkanalen har fokusområdene merkevare, stedsutvikling, 

opplevelsesnæring og laboratorium for det grønne skiftet. Marker kommune er 
vertskommune og med det administrativt og økonomisk ansvarlig for samarbeidet. 
Fylkeskommunen har gjort sin deltakelse søknadsbaser, og det jobbes for å finne en 
bærekraftig organisering av samarbeidet på sikt.  

• felleskontoret for naturbasert reiseliv (leid lokaler i fellesbygget, hvor Kanalselskapet, 
Utmarksavdelingen, Regionalparken, Vannområdet og Visit Indre er samlokalisert) fungerer 
svært tilfredsstillende  

• DS Turisten ble gjennom regionalparkens engasjement flyttet til Ørje og benyttes til charter 
og øvrig turtrafikk med utgangspunkt i Ørje 

• det aller meste av industrilokaler som har stått tomme over lang tid er nå fylt med aktivitet 
og det er etterspørsel etter tomter 
  

Har vi nådd målene 
 
Målene er formulert slik i kommuneplanen 

• drive lokal næringsutvikling i basisnæringene 
• støtte landbruket og fasilitere foredling av lokale råvarer 
• legge opp til økt interaksjon mellom lokale aktører 
• etablere kontorfellesskap for pendlere og gründere 
• satse videre på Regionalparken 

 
Med dette som utgangspunkt er målene nådd 

• stor aktivitet knyttet til næringsutvikling i landbruket 
• vi har deltatt aktivt i arbeidet med å tirettelegge for lokal matproduksjon og foredling og er 

aktive i Guldkorn 
• etablering av Ressursparken ivaretar både interaksjonen mellom aktørene og det er etablert 

et kontorfellesskap, og det samme gjøre etablering av felleskontoret i Fellesbygget 
• regionalparken er en viktig samhandlingsarena for regionen og benyttes blant annet for å 

styrke regionens posisjon i Viken 
 

Hva fikk vi ikke til 
• vi skulle gjerne sett at vi hadde klart å få flere etableringer av alle vi er i kontakt med 
• strømtilførsel til Sletta er utredet og det er lagt trekkerør, men det er ikke konkludert på hva 

som vil være mulig å få av krafttilgang 
• utfordrende med å få aktivitet i Ørje sentrum, og det er sett på fremtidig plassering av busser 

og taxi, samtidig som vi har igangsatt et arbeid for å få løsninger på kort og lang sikt på torget 
• vi ønsker at det hadde vært flere aktører innen reiselivsnæringen som hadde sett muligheten 

i å utnytte de mange muligheter som vår natur og beliggenhet gir 
• Flishuset er fortsatt ikke avklart 
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Dette jobber vi videre med 

- utvikling av besøkssenter og næringsmuligheter knyttet til vindparken 
- Salg og utvikling av Sletta II 
- Ørje Sentrum med fokus på torget 
- Tangen og Brugsområdet som aktivitets- og opplevelsesområde 
- viderutvikling av bobilplassen i samrbeid med Smart Innovation 
- etablere en omforent næringsstrategi for å forbedre arbeidet mot næringslivet 
- Soot-spelet som signalarrangement for hele regionen, fortsatt ikke avklart 
- Næringsutvikling knyttet til basisnæringene 

 
 
 
 
 

 
  



S i d e  | 51 
 

 
  
Marker kommune - årsrapport 2018 

Samfunnsutvikling 
 

  2018 2017 2016 

 
Folketall 31/12 3 592 3 567 3 597 

 
Fødte i året 21 24 30 

 
Døde i året 36 38 41 

 
Nettoinnflytting 39 -14 -3 

 
Folketilvekst 25 -30 -13 

 
Antall nye eneboliger 15 9 3 

  
Antall nye leiligheter 11 9 0 

 
Antall nye fritidsboliger 5 4 7 

 

Folketallet har i 2016 og 2017 dessverre gått en del tilbake, til tross for stor byggeaktivitet. I 2018 
hadde vi imildertid en gledelig økning, nest høyest av kommunen i Indre Østfold og på linje med 
snittet i Østfold, 0,7%. Marker må framover fortsatt fokusere bosteds-, besøks- og nærings-
attraktivitet, noe som også er understreket i de fremtidsverkstedene vi har gjennomført i løpet av 
året. Vi må jobbe for å skape en «attraktiv kommune der folk finner seg til rette og trives, og 
menneskene og de naturgitte forutsetningene er i sentrum», slik vi har uttrykt det ulike dokumenter. 
På tross av at utviklinge i 2018 var svært positiv, så har SSB nedjustert forventningene framover: 

SSB-tall 2018 

  

SSB-tall 2019 

 

Utvikling av befolkningen over tid  
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Når det gjelder næringsutvikling er dette mer beskrevet under området næring. I NHO’s rangering av 
kommuner i forhold til næringsutvikling, så sammenliknes vi nå med kommuner i hele Viken, og vi 
havner da på plass 44 i denne regionen, omtrent midt på treet i Østfold-sammenheng, og på plass 
145 i landssammenheng. Marker kommune skal fortsatt legge til rette for vekst og utvikling   på dette 
området, og er glade for den positive utviklingen som har vært de siste årene. «Folk som snakker 
sammen, skaper sammen» ønsker vi å praktisere, og Ressursparken er et viktig bidrag i denne 
sammenheng, noe som også ble understreket i budsjettbehandlingen, der det ble gitt en ekstra 
bevilgning til dette arbeidet.           
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Kommunebarometeret 
 

 
Gjennom arbeidet i KS-nettverket begynte kommunen aktivt å 
bruke Kommunebarometeret, og vi gjengir også i år noen av 
hovedresultatene. Hele rapporten kan leses på kommunens 
hjemmeside. Kommunebarometeret er en årlig rangering av alle 
kommuner, foretatt av Kommunal Rapport på basis av offentlig 
tilgjengelige data fra offisielle kilder. Første rangering ble 
publisert i 2010. Årets barometer tar utgangspunkt i 152 ulike 
nøkkeltall innen 12 forskjellige kategorier. Hensikten er å gi et lettfattelig bilde av hvordan 
kommunen presterer målt mot resten av Kommune-Norge. Dette er ingen vurdering av om 
innbyggerne får gode nok tjenester, og det kan finnes gode forklaringer bak en svak tabellplassering, 
og tilfeldigheter vil kunne spille en rolle. Viktigere enn tabellplasseringen er om kommunen har fått 
bedre eller dårligere nøkkeltall det siste året. Om hovedvekten av nøkkeltallene forbedres, leverer 
kommunen også samlet sett bedre enn før. Derfor er det en målsetting å forbedre plasseringen på 
rangeringen over tid. Vi har forbedret 50% av våre nøkkeltall siden i fjor. 

De fleste tallene som ligger til grunn for rangeringen i 
2018 er fra 2017, med unntak av tallene for økonomi 
hvor regnskapet for 2018 er lagt til grunn.  

Totalplassering 

Marker har i sum en god plassering, som nr 57 av landets 428 kommuner, og dette er en klar 
forbedring fra forrige år. Som det går fram nedenfor produserer vi godt inntektsnivået tatt i 
betraktning. Kommunal Rapport oppsummerer 2018 for Marker slik: 

Kommunebarometeret oppsummerer slik 

Marker er helt i toppsjiktet innen enhetskostnader og miljø og ressurser. Kommunen er også inne på 
Topp 100-lista hva gjelder kultur og økonomi. Kommunen har sin svakeste plassering innen pleie og 
omsorg (318. plass). Nøkkeltallene er en del bedre enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi. 
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Oppsummert for alle virksomheter 
 
 
Innen hvert av områdene er det en rekke underområder som ligger til grunn for den samlede 
vurderingen. Dette fremgår av utfordrings- og mulighetsdokumentet som tidligere er presentert. 

   
  

Like viktig som plasseringen er endringen fra forrige år. Innen våre områder er det positiv endring på 
følgende andel områder 
 

Andel nøkkeltall som er blitt bedre           2017               2018 
Grunnskole 45  56 
Pleie og omsorg 53  39 
Barnevern 70  19 
Barnehage 20  18 
Helse 55  60 
Sosial 40  53 
Kultur 50  73 
Økonomi 75  80 
Kostnadsnivå 45    25 
Miljø og ressurser 45  74 
Saksbehandling 20  46 
Vann, avløp og renovasjon 50  16 

 

Økonomi  
 
For økonomi er de foreløpige tallene for 2017 klare, det vil si rangeringen som er basert på 11 
nøkkeltall fra 201-regnskapet. Dette gir Marker kommune følgende plasseringer, der de to øverste 
angir plassering i kommunegruppen og fylket og de øvrige plassering av alle landets kommuner, 
fjorårets tall i parentes: 
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Rangering ØKONOMI fylket 2 (2) Rangering ØKONOMI gruppe  4 (5) 

Korrigert inntektsnivå 97 (98) Rangering ØKONOMI samlet 55 (54) 

Korrigert netto driftsresultat siste år 29 (28) Korrigert netto driftsresultat siste 
fire år 

97 (99) 

Brutto driftsresultat siste år i prosent av 
brutto driftsinntekter 

46 (48) Disposisjonsfond i prosent av 
brutto driftsinntekter 

151 (146) 

Endring i disposisjonsfond siste år 14 (19) Netto renteeksponert gjeld i 
prosent av brutto driftsinntekter 

127 (121) 

Endring i renteeksponert gjeld siste år 159(150) Snitt siste fire år, som andel av 
brutto driftsinntekter 

46 (46) 

Andel av investeringene som 
finansieres med lån, siste fire år 

120 (124)   

 

Marker er når det gjelder økonomi nå landets 55. beste kommune og nest beste kommune i Østfold. 
Endringen i plasseringen over tid for kommunene i Østfold er gjengitt nedenfor. Mest interessant i 
denne sammenheng er kanskje kolonnen helt til høyre som angir forbedring fra forrige år i 
plassering. 

 
Kommune 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Endring 

Halden 400 397 412 399 391 345 376 378 224 154 

Moss 340 264 328 329 314 189 187 178 181 -3 

Sarpsborg 258 237 274 306 337 393 340 297 275 22 

Fredrikstad 373 365 314 248 262 252 279 268 245 23 

Hvaler 192 97 246 185 124 305 288 407 376 31 

Aremark 176 294 302 197 198 106 301 408 398 10 

Marker 285 181 174 228 179 343 221 92 55 37 

Rømskog 22 11 2 7 1 3 40 18 77 -59 

Trøgstad 53 50 35 8 18 12 14 25 136 -111 

Spydeberg 249 330 261 225 251 327 250 390 331 59 

Askim 231 159 190 218 266 198 157 166 158 8 

Eidsberg 278 298 337 280 113 257 226 296 178 118 

Skiptvet 65 31 32 155 44 51 76 37 92 -55 

Rakkestad 343 289 288 309 299 335 300 265 186 79 

Råde 256 228 192 91 96 137 124 145 367 -222 

Rygge 263 177 173 193 238 217 252 277 280 -3 

Våler (Østf.) 93 138 137 204 71 20 21 21 14 7 
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