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Rådmannen har ordet 
 

Marker kommune skal være en god kommune for innbyggerne, næringslivet, frivillige i lag og 

foreninger og ikke minst for de ansatte. Kommunen er alle oss som bor og har vårt virke her.  

I kommuneplanens samfunnsdel er følgende overordnede mål for samfunnsutviklingen vedtatt: 

1. fornøyde innbyggere 

2. opprettholde vårt lokalsamfunn 

3. utnytte vårt potensiale  

 

Ledere og medarbeidere i Marker kommune har et særlig ansvar for å levere gode tjenester, yte god 

service, forvalte ressurser og goder til beste for alle, og i tråd med lover, regler, faglige vurderinger 

og ønsket politisk retning.  

Jeg mener vi i all hovedsak leverer gode tjenester i Marker. Samtidig skal vi erkjenne at vi kan bli 

bedre. Vi skal alltid arbeide med å utvikle tjenestene, slik at de blir faglig bedre og mest mulig 

effektive. Dette ansvaret har spesielt vi som er ledere, men vi oppnår best resultater når vi får til et 

godt samarbeid med medarbeidere, tjenestemottakere, pårørende og andre aktører. 

Tjenestetilbudene må dimensjoneres ut fra befolkningens behov og ut fra kommunens økonomiske 

rammer.  

Marker er en MOT-kommune. Dette er både en forpliktelse og en mulighet. 

Gjennom MOT-arbeidet har vi også i 2016 hatt fokus på å skape robust ungdom 

som har MOT til å leve, bry seg og si nei. Dette gjør vi først og fremst gjennom 

forebyggende arbeid. 

 

Det var et godt driftsår for Marker kommune i 2016, og de fleste målene for virksomheten ble nådd. 

Kommune har over tid hatt et betydelig press økonomisk, og havnet på Robek-listen i 2015. Dette 

etter år med underskudd og oppbrukte reserver. Etter en formidabel jobb og innsats av både 

politikere, administrasjon og øvrige medarbeidere kunne kommunen allerede sommeren 2016 bli 

strøket av denne listen. Det har vært et stort fokus på å holde rammene i den enkelte virksomhet, og 

det har vært gjennomført jevnlig økonomisk rapportering til politikerne. Rammene har vært 

nøkterne, men realistiske. Ved årets slutt kunne vi levere et særdeles godt resultat, med kronemessig 

det største overskuddet i kommunens historie. En høyere skatteinngang, noe høyere inntekter på 

eiendomsskatt samt høyere overføringer på statlige tilskudd forklarer deler av dette. I tillegg har 

virksomhetene samlet hatt en innsparing sett opp mot budsjettet, noe de skal berømmes for. 

I 2016 har vi hatt stort fokus på utvikling. Gjennom deltakelse i KS Utviklingsnettverk har vi jobbet 

kontinuerlig med forbedring og utvikling av vårt styringssystem. Vi må fortsette dette 

utviklingsarbeidet, og greie å omsette dette til praktisk handling. Vi skal ha fokus på resultat og 

kvalitet gjennom et godt fungerende styringssystem. Gode ledere er blant kommunens viktigste 

verktøy i dette arbeidet. Vi har derfor i 2016 jobbet for å utvikle tydelige lederavtaler, målsystem, 

resultat- og utviklingsplaner som skal danne grunnlag for en ønsket retning. Det har også vært gode 

politiske prosesser, viktige vedtak for kommunens utvikling videre er fattet og politikk og 

administrasjon har sammen blitt enige om hvilke mål vi skal sette oss.  
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Arbeidet med kommunereformen har vært både krevende og utviklende for store deler av 

organisasjonen. I juni 2016 vedtok kommunestyret at Marker skal fortsette som egen kommune. Da 

er vår oppgave som ansatte å gjøre kommunen vår best mulig. I samspillet mellom politikk og 

administrasjon jobber vi videre for at kommunen skal oppleves som et godt sted å bo og som en 

organisasjon som tar vare på sine ansatte. Vi vil fortsatt være avhengige av godt samarbeid på tvers 

av kommunegrenser og vi fortsetter å dra veksel på dette der det er hensiktsmessig. 

Marker kommune utpeker seg som en av Østlandets mest attraktive bokommuner, og vi har ligget i 

øvre sjikt i hele landet når det gjelder nyetableringer. Dette skal vi være stolte av. Jeg har imidlertid 

spesielt lyst til å trekke fram kommunens arbeid dette året når det gjelder reiseliv og besøksnæring. 

Vår satsing på Visit Indre, Regionalpark Haldenkanalen og lokalt kulturliv vekker oppmerksomhet 

langt utenfor kommunegrensene. Vi har påtatt oss rollen som regional aktør og pådriver i 

reiselivssatsingen og blir sett og får positivt omdømme gjennom dette. 

I august 2016 fikk Marker kommune ny rådmann. Jeg har erfart å komme til en kommune med høye 

ambisjoner, stort engasjement og ønske om å stadig bli bedre. Tillit og respekt for hverandres roller 

er viktig i alle sammenhenger. Forholdet mellom de folkevalgte i kommunestyret og rådmann/ 

administrasjonen må være basert på en høy grad av tillit og respekt. Dette er en svært viktig oppgave 

å lykkes med. Ved å få til et godt og tillitsfullt samarbeid mellom de folkevalgte og administrasjonen, 

kan vi best bidra til at vi gjør hverandre gode. På den måten gjør vi også Marker kommune best 

mulig, som tjenesteyter og forvaltningsledd, som organisasjon og arbeidssted. Drar vi alle i samme 

retning, medvirker vi til å gjøre kommunens omdømme enda bedre.  

Rådmannen vil få takke de folkevalgte, med ordføreren i spissen, for samarbeidet i 2016. Det har 

vært et spennende år, hvor politikk og administrasjon har samarbeidet tett for en ønsket retning. 

Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til alle ledere, medarbeidere og tillitsvalgte. Gjennom å 

levendegjøre kommunens verdier – Trygghet, trivsel og respekt – bidrar dere hver dag til å gjøre 

Marker kommune så god som den er.  

 

Ørje, 31. mars 2017 
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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 diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. 

- Redegjørelse for vesentlig avvik mellom utgifter og inntekter i årsregnskapet og regulert 

budsjett 

 

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. 

 

Organisering 

 
Administrativt organisasjonskart for Marker kommune 2016 

 

 
 

Rådmann:  Vidar Østenby konstituert til medio august 2016 

  Tove Kolstad Skadsheim, fra medio august 2016 
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Politisk organisasjonskart for Marker kommune 2016 

 

 

 
 

Ordfører: Kjersti Nythe Nilsen (Ap) 

Varaordfører: Finn H Labråten (Krf)  

 

Behandlede saker i 2016: 

 

Kommunestyret:  78 saker 

Formannskapet: 66 saker 

Oppvekst og omsorg: 30 saker 

Plan og miljø:  81 saker 
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Generelle kommentarer til regnskapet 
 

Driftsregnskapet for Marker kommune for 2016 er avsluttet med et mindreforbruk på  

 kr 16 507 631,44. Av det skal kr 3 163 168,24 dekke merforbruk fra 2014, slik at vi sitter igjen med et 

mindreforbruk til disposisjon på kr 13 344 463,20. 

 

Resultatene på de forskjellige virksomhetene fordeler seg slik i 2016: 

 
 

 

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

avvikene. 

 

Politikk og utvalg/stab og støtte og kirker har et mindreforbruk på kr 2 098 888. Dette skyldes i 

hovedsak budsjetterte utgifter på reserverte tilleggsbevilgninger (utgifter til lønnsoppgjør) som ikke 

ble så høye som budsjettert. I tillegg har økonomiavdelingen solgt tjenester til Rømskog som ikke er 

budsjettert. 

 

Marker skole har et mindreforbruk på kr 247 554. Dette skyldes i sin helhet ikke budsjetterte utgifter 

til voksenopplæring. Marker skole og SFO har til sammen et mindreforbruk på kr 968 647. 

 

Private barnehager har et merforbruk på kr 7 867. 

 

Grimsby barnehage har et mindreforbruk på kr 186 632 som i sin helhet skyldes høyere inntekter på 

sykefravær og foreldrepermisjon enn budsjettert. Utgiftssiden viser et merforbruk. 

 

Familie og helse har et mindreforbruk på kr 122 288. Hovedårsaken til mindreforbruket skyldes 

høyere inntekter på ressurskrevende brukere enn budsjettert. 

 

NAV viser et mindreforbruk på kr 1 904 398. Dette skyldes i sin helhet merinntekter i form av 

integreringstilskudd i forhold til budsjettert.  

 

Omsorg har et merforbruk på kr 1 146 606. Årsaken til dette skyldes blant annet mindre inntekter på 

sykelønnsrefusjon enn budsjettert, høyere utgifter til innleie av ekstrahjelp, ekstra utgifter til overtid, 

økte utgifter til mat, ikke budsjettert utgift til kjøp av akuttplass. 

 

Område Regnskap 2015 Regnskap 2016 Rev. Avvik i 

budsjett kroner

2016

Politikk og utvalg/stab og støtte og kirker 24 944 035 26 378 345 28 477 233 -2 098 888

Marker skole 37 968 154 38 173 418 38 420 972 -247 554

Private barnehager 12 301 291 13 157 867 13 150 000 7 867

Grimsby barnehage 4 656 236 5 173 084 5 359 716 -186 632

Familie og helse 21 111 049 20 139 413 20 261 701 -122 288

NAV 3 127 298 2 272 731 4 177 129 -1 904 398

Omsorg 53 981 466 59 007 380 57 860 774 1 146 606

Forvaltning, drift og vedlikehold 11 976 373 16 470 224 15 837 141 633 083

Plan og miljø 2 623 715 2 840 813 2 653 913 186 900

Kultur, fritid og bibliotek 4 344 755 4 255 642 4 464 272 -208 630

Næring 844 542 1 086 848 862 149 224 699
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Forvaltning, drift og vedlikehold har et merforbruk på kr 633 083. Merforbruket skyldes økte utgifter 

på selvkostområdet. Forvaltning, drift og vedlikehold uten selvkost har et mindreforbruk på kr 

561 447. 

 

Plan og miljø viser et merforbruk på kr 186 900. Hovedårsaken her er merforbruk på utgifter til lønn, 

driftsutgifter i form av kjøp av tjenester til arealplanlegging, og økte utgifter i forhold til budsjett på 

kjøp av tjenester fra Indre Østfold Data IKS. 

 

Kultur, fritid og bibliotek viser et mindreforbruk på kr 208 630. Mindreforbruket skyldes høyere 

inntekter enn budsjettert, og bruk av bundne fond.  

 

Næring viser et merforbruk på kr 224 699 som skyldes redusert inntekt fra de andre 

grensekommunene og Regionalparken for Marker kommune sin arbeidsinnsats i disse. 

 

Totalt for alle området er det en innsparing på kr 2 569 236. Hovedårsaken til innsparing skyldes 

budsjetterte utgifter til lønnsoppgjør. Budsjett 2016 til lønnsoppgjør var kr 4 722 321, mens det kun 

ble fordelt kr 2 176 063 til virksomheten. Det vil si en innsparing på kr 2 546 258. I tillegg har vi økte 

inntekter i form av integreringstilskudd. Her var det budsjettert med en inntekt på kr 2 911 000, og vi 

har mottatt kr 5 579 400. 

 

KOSTRA – noen nøkkeltall 
 

Netto driftsutgifter fordelt på brukere i målgruppen/fordelt per innbygger 

 
 

Netto driftsutgifter er den delen av kommunens utgifter som må dekkes av kommunens frie 

inntekter. 

 

Tallene viser også i år at Marker kommune ligger høyt på netto driftsutgifter til barnevern, og vi ligger 

langt over snittet i Østfold. Hvis vi ser på de nærmeste kommunene som Trøgstad, Skiptvet og 

Spydeberg ligger vi også her godt over i netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år. 

Vi ligger også noe høyere enn snittet i Østfold på skole og kommunehelsetjeneste. Utgifter til 

administrasjon og styring ligger vi fortsatt lavt på. 

 

 

Marker Marker Østfold Kostragruppe 1 Landet uten

2016 2015 2016 2016 Oslo 2016

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner

barnehager 123 521 113 600 131 570 131 664 137 534

Netto driftsutgifter grunnskolesektor per 

innbygger 12 203 11 828 11 945 14 301 12 893

Netto driftsutgifter per innbygger i kroner

kommunehelsetjenesten 2 802 3 234 2 196 2 773 2 540

Netto driftsutgifter per innbygger i kroner

 pleie- og omsorgstjenesten 16 976 17 105 17 158 17 857 16 946

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten

per innbygger i kroner 3 004 2 796 4 132 3 161 3 540

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, 

barneverntjenesten 17 889 15 261 11 158 9 034 8 870

Netto driftsutgifter per innbygger administrasjon

og styring i kroner 3 533 3 191 3 832 5 722 4 393
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Investeringsprosjekter 
 

Marker kommune har i 2016 investert kr 11 644 504,84 i anleggsmidler. De største investeringen er i 

avløp og rensing, Marker skole, IKT, veier, gater med videre og diverse oppgradering Rådhuset. 

 

Det er brukt kr 10 403 102,20 av lånemidler. Låneopptaket som var gjort i 2016 var kr 17 750 000, 

dette i henhold til budsjettvedtak i desember 2015. Resten står da igjen på ubrukte lånemidler. 

 

Investeringsregnskapet for 2016 er avsluttet med et merforbruk på kr 316 690,26. 

 

I 2016 er det kun lånt ut kr 581 000 i startlån. Det er gjort et låneopptak på kr 2 000 000 som vedtatt i 

budsjett 2016. Vi har alltid en gjennomgang av investeringene gjennom året for å kunne avdekke 

eventuelt mer- eller mindreforbruk på investeringsprosjektene. Det vises ellers til oversikten i 

regnskapet som viser de forskjellige investeringene som er gjort i 2016. 

 

Sykefravær 
 

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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

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

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

 

 

 

Utviklingen viser en gledelig nedgang fra 2015 til 2016.  

 

Marker kommune har et stort fokus på sykefravær, og det 

jobbes kontinuerlig med tiltak for å redusere sykefraværet. I 

2016 ble det lagt inn økt kjøp av tjenester fra  

Bedriftshelsetjenesten, noe som kan ha gitt resultater.  

 

Dette er videreført i budsjett 2017. 

 

Det vises til hver enkelt årsrapport fra virksomhetene hvor 

også sykefraværet er kommentert. 
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Likestilling 
 

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

det gjelder likestilling i Marker kommune. 

 

Ansatte fordelt på årsverk per ansatt og kjønn i Marker kommune 

Stillings % Kjønn 2015 antall 2015 % 2016 antall 2016 % 

0-24,9 % Alle 39 12,6 27 9,2 

 Kvinner 21 8,7 21 8,9 

 Menn 18 26,5 6 10,3 

      

25-49,9 % Alle 22 7,1 25 8,5 

 Kvinner  20 8,3 20 8,5 

 Menn 2 2,9 5 8,6 

      

50-74,9 % Alle 79 25,6 65 22,1 

 Kvinner 69 28,6 59 25,0 

 Menn 10 14,7 6 10,3 

      

75-99,9 % Alle 76 24,6 73 24,8 

 Kvinner 69 28,6 67 28,4 

 Menn 7 10,3 6 10,3 

      

100 % Alle 93 30,1 104 35,4 

 Kvinner 73 28,7 69 29,2 

 Menn 35 46,7 35 60,3 

 

Av oversikten fremgår 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. 

 

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 234 57 80 20 

Sentraladministrasjon 13 7 65 35 

Oppvekst 80 16 83 17 

Grunnskole 69 11 86 14 

Barnehager 10 2 83 17 

Skolefritidsordning 0 0 0 0 

Øvrig oppvekst 1 3 25 75 

Helse/sosial 132 12 92 8 

Administrasjon 4 1 75 25 

Alm helsevern 16 0 100 0 

Alders- og sykehjem 59 5 92 8 

PU 17 2 89 11 
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Hjemmehjelp/sykepl. 30 0 100 0 

Sosialhjelp 6 3 67 33 

Edruskapsvern 1 0 100 0 

Andre virksomheter 0 1 0 100 

Kultur 6 1 86 14 

Teknisk sektor 2 17 11 89 

Annet 1 4 20 80 

 

Fordelingen mellom kvinner og menn ansatt i Marker kommune pr 31.12.2016 er 80 % kvinner og 20 

% menn. Tilsvarende tall i 2015 var henholdsvis 78 % kvinner og 22 % menn. 

 

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

Kjønn Måneds- 
fortjeneste 

2016 

Grunnlønn 
2016 

Endring i 
måneds-

fortjeneste  
2015-2016 

Endring i 
grunnlønn 
2015-2016 

Ansatte 
2016 

Årsverk 
2016 

Endring i 
årsverk 

2015-2016 

I alt 39 734 37 321 1,1 % 2,7 % 294 220 0,4 % 

Kvinner 40 065 37 327 3,2 % 3,5 % 236 173 -0,5 % 

Menn 38 519 37 296 -6,5 % -0,3 % 58 47 3,9 % 

 

I 2016 har kvinnene gått forbi mennene både i månedsfortjeneste og grunnlønn. Årsaken til dette 

ligger i at det er ansatt flere kvinner i ledende stillinger i Marker kommune. 

 

Etikk i forvaltningen  
 

Marker kommune har som mål å ha en høy etisk standard og et godt omdømme. Vi skal være en 

kommune innbyggere kan ha tillit til. Å skape en kultur for å opptre redelig, etisk og ordentlig må ha 

høyt fokus.  

 

 

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

administrasjonen. 

 

 

Selv om det er utarbeidet etiske kjøreregler for 

ansatte er rådmann og ordfører opptatt av å sikre 

at samtlige medarbeidere, ledere og politikere er 

bevisste og reflekterte rundt etiske problem-

stillinger i egen arbeidssituasjon og virke.  

 

For å lykkes med dette er det viktig at ledere legger 

til rette for dialog og diskusjoner om etikk blant sine 

ansatte. For å bli enda bedre har vi bedt om en 

forvaltningsrevisjon av dette med etikk og varsling i 

2017, og vil bruke funnene fra revisjonen til å 

utvikle og bedre hele organisasjonen rundt dette 

viktige temaet. 

 

 

Økonomisk oversikt – vurdering og kommentarer 
 

Tabellen under viser hvordan driftsresultatet/det regnskapsmessige resultatet fremkommer: 

 

Tekst 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Skatter 55 913 065 61 987 965 65 454 058 65 788 794 75 059 979 85 886 914

Rammetilskudd 94 607 499 101 905 240 108 794 891 114 202 229 115 481 567 114 702 689

Eiendomsskatt 762 868 759 267 751 501 751 158 2 029 728 10 366 327

Andre statlige overføringer 4 181 030 5 178 116 4 803 477 5 112 742 6 976 595 47 061

Øvrige driftsinntekter 53 763 147 61 199 021 67 524 522 72 808 213 68 928 285 78 694 568

Sum inntekter 209 227 609 231 029 609 247 328 449 258 663 136 268 476 154 289 697 559

Driftsutgifter 208 741 756 231 512 178 249 394 500 263 434 613 260 884 307 270 753 968

Brutto driftsresultat 2 142 227 -482 569 -2 066 051 -5 771 476 7 591 847 18 943 591

Netto renter/aksjeutbytte 2 142 227 1 917 311 2 089 226 2 132 063 1 067 409 2 047 465

Netto avdrag 4 692 362 6 189 566 5 814 173 5 759 843 5 478 752 5 002 613

Avskrivninger 6 686 628 7 218 166 7 264 001 7 634 886 7 862 635 8 267 308

Utlån 235 643 137 995 136 373 238 090 168 082 235 221

Netto driftsresultat 337 892 -1 371 280 -2 705 449 -6 028 497 8 908 321 19 925 599

Bruk av tidligere års 

regnskapsmessig mindrefor 4 401 843

Bruk av fond 11 853 772 8 720 541 3 856 776 6 509 930 2 389 524 3 031 773

Overføring til 

investeringsregnskapet 566 830 1 896 206 2 704 902 0 0 726 683

Dekning av tidliger års merf 3 163 168

Avsetninger 9 803 028 5 453 054 1 053 167 3 644 602 6 896 001 10 124 901

Regnskapsmessig resultat 1 821 806 0 -2 606 742 -3 163 168 4 401 843 13 344 463

Netto driftsresultat i %

av driftsinntektene 0,87 % 0,00 % -1,05 % -1,23 % 1,64 % 6,88 %
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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 gjort en ny vurdering av denne anbefalingen. Det nye 

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

 

I budsjett og økonomiplan for 2017-2020 ble det vedtatt at netto driftsresultat i 

økonomiplanperioden 2018-2020 skulle være på 1,85 %. Historikken i den økonomiske oversikten 

over viser at det kan bli utfordrende for Marker kommune. 

 

Driftsinntektene og -utgiftene fordeler seg prosentvis slik: 

Driftsinntektene har økt med kr 80 469 950 i perioden fra 2011 til 2016, det vil si 38,46 %. 

Driftsutgiftene har økt med kr 62 012 212 i perioden fra 2011 til 2016, det vil si 29,71 %. 

 

Drifts- og finansutgifter 
 

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

regnskap 2016. Som man ser utgjør lønnsutgifter 60,7 % av de totale utgiftene. For 2015 utgjorde 

lønnsutgiftene 63 % av de totale utgiftene. 

 

 
 

 
 

 

 

  

Drifts- og finansutgifter 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 i %

Lønn inkl sosiale utgifter 130 575 264 134 847 699 146 339 889 157 369 562 166 846 372 170 983 789 170 203 455 60,7 %

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon25 503 299 27 520 164 31 939 085 34 889 950 35 513 629 36 343 935 40 064 225 14,3 %

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon17 232 484 16 743 885 27 026 374 30 104 343 32 507 396 29 443 693 36 147 712 12,9 %

Overføringer 18 720 242 22 943 380 18 988 664 19 766 644 20 932 330 16 250 255 17 209 268 6,1 %

Avskrivninger 6 552 734 6 686 628 7 218 166 7 264 001 7 634 886 7 862 635 8 267 308 2,9 %

Rente- og avdragsutgifter 10 604 725 10 547 191 11 136 159 10 835 856 10 554 254 9 105 679 8 650 103 3,1 %

  

Sum utgifter 209 188 748 219 288 947 242 648 337 260 230 356 273 988 867 269 989 986 280 542 071 100,0 %

61%14%

13%

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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Skatteinngang/rammetilskudd 
 

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

årene: 

 

 
 

 

Skatteinngangen for 2016 er kr 13 754 911 over budsjett og kr 10 826 935 over fjorår. Det skyldes i 

hovedsak økt innbetaling av tilleggsforskudd for 2016. 

 

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. 

Inntektssystemet for kommunene i 2016 er uendret med ett unntak og det er at veksttilskuddet er 

økt. Dette hadde ingen betydning for Marker kommune i 2016. 

 

 

Investeringsregnskapet 
 

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

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

 

 

Tekst 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Skatteinngang 62 297 252 55 913 065 61 987 965 65 454 058 65 788 794 75 059 979 85 886 914

Rammetilskudd 72 624 060 94 607 499 101 905 240 108 794 891 114 202 229 115 481 567 114 702 689

Totalt 134 921 312 150 520 564 163 893 205 174 248 949 179 991 023 190 541 546 200 589 603

Investeringsregnskapet

Tekst 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Investeringer 16 614 711 12 300 063 18 376 362 22 414 049 32 106 291 13 806 456 11 644 505

Aksjekjøp 377 113 398 773 441 848 481 292 564 326 721 956 726 683

Utlån 1 160 000 2 890 000 2 820 000 2 550 000 2 951 000 400 000 581 000

Avdrag på lån 1 462 036 625 190 1 286 376 980 159 1 766 158 2 394 289 2 273 143

Avsetninger 13 418 17 766 0 919 608 1 616 354 12 489 872 3 236 243

Sum utgifter 19 627 278 16 231 792 22 924 586 27 345 108 39 004 129 29 812 573 18 461 574

Investeringene i 2016 er finansiert slik:

Bruk av lånemidler 10 403 102

Mottatt avdrag på utlån og refusjoner 3 853 272

Andre inntekter 135 000

Overført fra driftsregnskapet 726 683

Bruk av tidliger års udisponert 5 325

Bruk av avsetninger 1 290 473

Sum finansiering 16 413 855
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Det er tatt opp lån til investeringer i henhold til budsjettvedtak i kommunestyret i desember 2015. 

Ubrukte lånemidler står på kommunens bankkonto. 

 

Balansen 
 

Balanseregnskapet er gruppert som vist under: 

 
 

Økningen i langsiktig gjeld skyldes pensjonsforpliktelser som har økt med kr 137 537 820 og langsiktig 

gjeld har økt med kr 61 015 708 fra 2010 til 2016. Egenkapitalandelen sier noe om hvor mye 

egenkapital det er i forhold til kommunenes 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 egenkapitalandelen bør være. Men, man bør imidlertid være oppmerksom 

på utviklingen i denne indikatoren over tid. Egenkapitalandelen var ikke høy i 2010, men den har 

sunket betraktelig frem til 2014. I 2015 og 2016 har den hatt en liten oppgang. 

 

Arbeidskapitalen 
 

Arbeidskapitalen viser hvor stor del av de kortsiktige eiendelene som ikke er finansiert av kortsiktig 

gjeld (differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld). 

Arbeidskapitalen har utviklet seg slik de siste årene: 

 
 

Arbeidskapitalen i Marker kommune har svingt mye fra 2010 til 2016. I 2014 var den negativ, og det 

skyldes byggeprosjektet Braarud II, hvor bankinnskuddet var økt i forhold til ubrukte lånemidler. 

Men, 2014 var også et økonomisk dårlig år for Marker kommune, og likviditeten var veldig vanskelig. 

Arbeidskapital eksklusive premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter er 13,12 % for 2016. Dette 

sier noe om evnen til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. 

 

Premieavvik 
 

Tekst 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Anleggsmidler 423 102 149 428 671 321 460 392 212 492 852 662 526 405 846 551 664 232 555 754 178

Omløpsmidler 47 141 428 48 524 256 45 424 651 51 590 821 44 215 110 74 274 268 104 244 979

Sum eiendeler 470 243 577 477 195 577 505 816 863 544 443 483 570 620 956 625 938 500 659 999 157

Egenkapital 81 726 767 52 932 396 47 127 339 35 977 522 28 550 620 54 899 883 63 063 916

Langsiktig gjeld 362 506 048 393 619 565 425 993 886 472 546 243 503 976 981 534 964 094 561 059 576

Kortsiktig gjeld 26 010 762 30 643 617 32 695 638 35 919 718 38 093 355 36 074 523 35 875 665

Sum egenkapital og

gjeld 470 243 577 477 195 578 505 816 863 544 443 483 570 620 956 625 938 500 659 999 157

Egenkapitalandel i % 17,38 11,09 9,32 6,61 5,00 8,77 9,56

Tekst 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Arbeidskapital 21 130 666 17 880 640 12 729 013 15 671 103 6 121 755 38 199 745 68 369 314

Herav ubrukte 

lånemidler 5 551 634 5 050 208 5 441 521 13 958 447 7 815 638 21 015 528 30 362 426

Arbeidskapital 

ekskl ubrukte lånemidler 15 579 032 12 830 432 7 287 492 1 712 656 -1 693 883 17 184 217 38 006 888
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Premieavvik er differansen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad som er 

regnskapsført i driftsregnskapet. 

 

Premieavviket har utviklet seg slik fra 2010 til 2016 (tallene er eksklusive arbeidsgiveravgift) 

 
 

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. 

 

Marker kommune har høyere kostnader til pensjonsutgifter når de måles som prosent av 

pensjonsgrunnlag (lønn).  Forskjellen er ikke stor, men noen tiendeler i forhold til samlede 

lønnsutbetalinger blir det penger av. Årsaken til dette er at Marker kommune ikke har vært i vekst. 

Det vil si at vi forholdsmessig har flere oppsatte og pensjonister sammenlignet med andre 

kommuner. Da blir det flere å betale reguleringspremie for som igjen lignes ut på de som jobber i 

dag. Dette har skjedd i Marker kommune, da vi har fått reduksjon i antall ansatte gjennom de senere 

år. Det er vi alene om i Østfold. Nedenfor følger en tabell over utviklingen i Marker: 

 

 
 

Likviditet 
 

Likviditeten i 2016 har vært bra. 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 og 2016 har utviklet seg bra, ser 

vi ingen grunn til å redusere driftskreditten nå. 

 

Nedenfor er en oversikt over kontantbeholdningen fra 2010 til 2016: 

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Beløp 7 884 940 8 657 392 14 870 079 15 877 110 22 368 923 17 984 509 17 545 547

Medlemsstatus 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017

Antall aktive 295 284 278

Antall oppsatte 207 231 238

Antall pensjoner 179 198 203

Gj. Snittlig pensjonsgrunnlag, aktive 301 331 301 674 308 150

Gj. Snittlig alder, aktive 45,25 45,43 45,98

Gj. Snittlig tjenestetid, aktive 9,57 9,48 10,22
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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 og i 2016 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 er det en bedring fra 2015 og i 2016 er den betydelig høyere. 

 

Finansforvaltningen 
 

Ved utgangen av 2016 hadde Marker kommune plassert sine finansielle aktiva i Marker Sparebank 

med kr 65 203 296. Kommunen har ikke plassert noen kortsiktige finansielle aktiva i pengemarkeds- 

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

vedtok nytt finansreglement i juni 2010, K-sak 38/10. Dette reglementet er vedtatt med hjemmel 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 

dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. Samlet økonomi-reglement ble vedtatt av 

Kommunestyret 13. mars 2012, K-sak 19/12. 

 

 
 

 

Gjeld 
 

Låneporteføljen til Marker kommune er satt sammen slik pr 31.12.2016: 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kontantbeholdning

Kasse, Postgiro, Bank 25 648 193 21 351 061 15 576 711 19 155 288 5 780 053 38 774 450 65 259 754

  Ubrukte lånemidler 5 551 634 5 050 208 5 441 521 13 958 447 7 815 638 21 015 528 30 362 426

  Udisp. del av netto driftsres. 3 490 357 1 528 531 0 -2 634 957 -5 769 910 1 244 000 13 344 463

  Fondsmidler 16 638 106 15 767 595 11 178 571 8 897 045 7 619 854 20 489 648 29 528 546

Korrigert kontantbeholdning -31 904 -995 273 -1 043 381 -1 065 247 -3 885 529 -3 974 726 -7 975 681

 Kortsiktige fordringer og premieavik 21 493 236 27 173 195 29 850 366 32 435 533 38 435 057 35 499 818 38 985 224

 Kortsiktig gjeld og premieavvik 26 010 762 30 727 354 32 695 638 35 919 718 38 093 355 36 074 523 35 875 665

Kortsiktig likviditet driftsformål -4 549 430 -4 549 432 -3 888 653 -4 549 432 -3 543 827 -4 549 431 -4 866 121

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

Likviditetsgrad 2 0,99 0,69 0,48 0,53 0,15 1,07 1,82

Innskudd Kroner Andel i %

Innskudd hos hovedbankforbindelse 65 257 954 100 %

Innskudd i andre banker 0 0,00 %

Samlet innskudd 65 257 954

Renter på innskudd i 2016 865 618
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Av den totale gjelden på kr 203 305 819 er kr 7 214 668 bundet i fast rente. Fastrenten er pr 

31.12.2016,  2,22 %. 

 

 

 

Marker kommune hadde i 2016 sine innlån fra følgende långivere: 

 
 

 

 

Tabellen under viser utviklingen i kommunens lånegjeld fra 2010-2016: 

 
 

Rentesats Rentetype Andel av portefølje Andel av portefølje %

1,52 % Flytende 19 178 381 9,43

1,70 % Grønn p.t.rente 290 000 0,14

1,77 % Flytende 48 267 700 23,74

1,79 % Flytende 7 472 000 3,68

1,80 % Flytende 93 698 404 46,09

1,88 % Flytende 17 750 000 8,73

2,00 % Flytende 9 434 666 4,64

2,22 % Fast rente 7 214 668 3,55

Totalt 203 305 819 100,00

Låneinstitusjon Beløp

Husbanken 2 744 372

Kommunalbanken 167 478 104

KLP 16 649 334

Bokførte ikke betalte avdrag 0

Sum investeringsgjeld 186 871 810

Videreutlån Husbanken 16 434 009

Sum langsiktig gjeld 203 305 819

Lånegjeld 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brutto langsiktig lånegjeld 362 506 048 393 619 565 425 993 886 472 546 243 503 976 981 534 964 094 561 059 576

 - utlån 10 223 708 12 061 025 13 165 281 14 289 421 15 197 857 13 761 863 10 713 322

 - ubrukte lånemidler 2.9100 5 551 634 5 050 208 5 441 521 13 958 447 7 815 638 21 015 528 30 362 426

Netto langsiktig lånegjeld 346 730 706 376 508 332 407 387 084 444 298 375 480 963 486 500 186 703 519 983 828

Pensjonsforpliktelser utgjør 220 215 937 247 927 531 275 037 798 299 454 068 327 825 408 343 998 612 357 753 757

Netto langsiktig lånegjeld

eks. pensjonsforpliktelser 126 514 769 128 580 801 132 349 286 144 844 307 153 138 078 156 188 091 162 230 071

Langsiktig invest.gjeld 133 419 000 137 364 000 140 401 000 160 473 000 162 604 771 174 884 000 186 871 810

Driftsinntektene 203 576 535 209 227 609 231 029 609 247 328 449 257 663 136 268 476 154 289 697 559

Netto langsiktig invest.gjeld

i % av driftsintektene 66 66 61 65 63 65 65

Antall innbyggere 3 476 3 511 3 518 3 596 3 614 3 610 3 597

Netto langsiktig lånegjeld   

i kroner pr innbygger 36 397 36 622 37 621 40 279 42 374 43 265 45 101



S i d e  | 20 

 

Marker kommune, årsrapport 2016   

 

 

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 fra Fylkesmannen ikke overstige 50 % av drift-

sinntektene. Marker kommune ligger per i dag noe over den grensen, men har sammenlignet med 

andre kommuner i Østfold lite langsiktig gjeld.  

 

 

 
 

 

Fond 
 

Tabellen under viser utviklingen av kommunens fond de siste årene, fra 2010 til 2016. Dette viser fra 

2016 at Marker kommune igjen har disposisjonsfond. 

 
 

Marker kommune har pr 31.12.2016 en gledelig utvikling i fond. Ubundne investeringsfond er per 

31.12.2016 kr 11 293 603. 

 

Mindreforbruket for 2016 er kr 16 507 631,44, men dette skal også dekke opp underskudd fra 2014 

på kr 3 163 168,24, slik at det er kr 13 344 463,20, til disposisjon. 

 

Kostra 2016 
 

Kostra data for 2016 foreligger nå i en foreløpig versjon. Her gjengis noen utvalgte nøkkeltall for 

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

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

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Disposisjonsfond 4 817 948 5 030 849 2 187 931 1 987 931 0 0 6 351 843

Bundne driftsfond 11 147 895 9 903 508 5 616 347 5 777 825 5 740 443 7 519 036 8 260 321

Ubundneinvest.fond 0 0 0 0 116 052 11 292 653 11 293 603

Bundne invest.fond 672 263 623 700 374 294 1 131 289 1 763 359 1 677 959 3 622 779

Sum fondsavsetninger 16 638 106 15 558 057 8 178 572 8 897 045 7 619 854 20 489 648 29 528 546

Regnskapsmessig mindreforbruk 3 490 357 1 821 806 0 0 4 401 843 13 344 463

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

Udekket i investeringsregnskapet 0 0 0 -316 690

Udisponert i investeringsregnskapet 658 352 0 1 005 603 5 325

Fonds og mer/mindreforbruk 20 128 463 17 379 863 8 836 924 6 262 088 2 855 547 21 733 648 42 556 319
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Robek 
 

Marker kommune ble 25.06.2014 Robek-kommune. Vi ble utmeldt av Robek 24.05.2016. Marker 

kommune har et underskudd fra 2014 på kr 3 163 168,24 som ble vedtatt dekket inn i budsjett 2016.  

  

Kostra-statistikk 2016 (foreløpig) Marker Marker Gj.snitt Gj.snitt Kostra 

2016 2015 Østfold landet gruppe 1

2016 2016 2016

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 6,9 3,1 3,9 3,7 3,2

Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 174,5 197,6 214,5 213,9 207,5

Kommunalt disponerte boliger pr 1000 innbygger 41 41 21 21 21

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner 1 785 1 489 1 670 2 088 1 517

Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger 449 384 241 277 267

Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd 13 611 15 667 26 898 39 732 29 601

Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger 419 362 133 93 67



S i d e  | 22 

 

Marker kommune, årsrapport 2016   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nøkkeltall økonomi 

Ansvar 

 

R 2015 R 2016 B 2016 (end) Avvik 

2040 Voksenopplæring  0 -78 907 -800 000 721 093 

2060 Grunnskole 37 842 485 38 131 829 39 241 742 -1 109 913 

2070 Skolefritidsordning 125 668 120 496 -20 770 141 266 

Sum totalt  37 968 154 38 173 418 38 420 972 -247 554 

 

Merforbruk på ansvar 2040 skyldes økte utgifter i forbindelse med voksenopplæring og mindre -

forbruk på ansvar 2060 at vi med tanke på økonomisituasjonen vært restriktive i drift og bruk av 

vikar. Mindreforbruket fordeles på lønn og drift.  

 

Årsverk/ansatte 

Ansvar 

 

2015 2016 

2040 Voksenopplæring   0 0 

2060 Grunnskole 54,52 56 

2070 Skolefritidsordning 2,18 2 

Totalt 56,7 58 

 

 Økning i antall årsverk skyldes øremerkede midler til tidlig innsats 1.-4.trinn og midler til bemanning 

for gjesteelever.  

 

Sykefravær: 

 2014 2015 2016 

Korttid 1,6 % 1,5 % 1,8 % 

Langtid 5,1 % 6,3 % 3,2 % 

Sum 6,7 % 7,8 % 5,0 % 

 

Virksomhet Marker skole 
 

 Virksomhetsleder:  Mona Søbyskogen 
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En svært god utvikling fra i fjor. Det er mye fokus på samarbeidsmiljø og trivsel. Utviklingsarbeidet 

knyttet til elevenes læringsmiljø og vurdering for læring legges opp med økter som gir kollegalæring 

og deling av god praksis. Det er høy trivsel, og vi prioriterer sosiale tilstelninger ved ferier og oppstart 

av semesteret. 

 

Resultatmål:  

Alle resultater her er hentet fra Kvalitetsmeldingen Marker skole 2016, som ble politisk behandlet i 

mars 2017. Det vises til den for flere detaljer.  

 

Elevundersøkelsen Maks skår er 5 (1 på mobbing) 

Trivsel:   7.trinn: 4,3 10.trinn: 3,8  

Mobbing:  7.trinn: 1,2 10.trinn: 1,5  

Vurdering for læring 7.trinn: 3,7 10.trinn: 3,0 

 

Nasjonale prøver  

Lesing 5.trinn: Mål: Færre enn 25 % av elevene i mestringsnivå 1. Resultat: 35 % 

Lesing 8.trinn: Mål: Færre enn 25 % i mestringsnivå 1 og 2.  Resultat: 40 % 

 

Engelsk 5.trinn: Mål: Færre enn 25 % av elevene i mestringsnivå 1. Resultat: 35 % 

Engelsk 8.trinn: Mål: Færre enn 25 % i mestringsnivå 1 og 2.  Resultat: 49 % 

 

Regning 5.trinn: Mål: Færre enn 25 % av elevene i mestringsnivå 1. Resultat: 22 % 

Regning 8.trinn: Mål: Færre enn 25 % i mestringsnivå 1 og 2.  Resultat: 40 % 

 

Grunnskolepoeng (summen av standpunkt og eksamen 10.trinn) juni 2016:  39,4 

 
 

Aktiviteter 2016 

Skoleåret 2016/2017 har vi hatt en videre satsning på skolebasert kompetanseheving. Denne gangen 

har vi hatt fokus på vurdering og videre arbeid med læringsmiljø og sosial læreplan (ref. arbeidet 

med utviklingsplanen våren 2016). Vi følger UDIRS satsning på Vurdering for læring (pulje 7), og 

setter av det aller meste av utviklingstiden vår til arbeid med dette. Vi gjennomførte et todagers 

personalseminar i november. Vi reiste til Halden og jobbet prosess i grupper, der læringsmiljø og 

MOT var i fokus. Dag 2 fikk vi besøk av Egil Hartberg som foreleste om Vurdering for læring og 

læreplanarbeid for oss. Foredraget var lagt til høgskolen, og vi samarbeidet med skolene i Halden om 

dette. Hele seminaret var et løft både faglig og sosialt. Seminaret ble finansiert med oppsparte og 

nye kompetanse- og prosjektmidler fra Utdanningsdirektoratet.  Prosjektperioden med Vurdering for 

læring vil vare frem til årsskiftet 17/18. 

 

Skolen har mottatt prosjektmidler for tidlig innsats fra Utdanningsdirektoratet for å styrke 

lærertetthet på småskoletrinnet. Siden skolestart har disse midlene vært satt inn ved å styrke fokus 
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på lesing og oppfølging av kartleggingsprøvene på småskoletrinnet. Lærerne på trinnet gjennomgår 

resultatene, og følger opp enkeltelever og gruppers utvikling.  

 

Elevtallet i SFO har økt fra 78 forrige skoleår til over 90 nå. Dette har medført noe styrket bemanning, 

innredning av et nytt grupperom, og flytting av måltidet fra SFO-basen til festsalkjøkkenet. Dette 

kjøkkenet har fått et løft, med nye hvitevarer, en ny kjøkken-øy og utstyr. Dette har vært gode grep 

som går fint inn i driften av SFO.  

 

Endringene i skoletidene våre som ble beskrevet i forrige tertialrapport vil ikke videreføres neste 

skoleår.  Dette er en konsekvens av at Østfold Kollektivtransport ikke klarer å møte våre krav til 

busstransport. 

 

 

Rapportering – oppfølging tilsyn: 

Det er ikke avholdt tilsyn i perioden.  

 

 

Utfordringer fremover: 

Vi opplever at kuttene vi har hatt i styrkingstimer de to siste årene gjør oss mindre fleksible når det 

gjelder å møte utfordringer i elevgruppen. Der elever får behov for ekstra voksenstøtte forsøker vi å 

benytte personell fleksibelt, men handlingsrommet blir mindre med mindre voksentetthet. Vi er mer 

bundet av delingstimer og vedtak i forhold til bruk av styrking. Vi ser behov for en ressurs som kan 

jobbe målrettet med veiledning og observasjon i elevgrupper der atferd utfordrer. Vi har ikke store 

utfordringer med atferd på Marker skole, men enkeltelever som i perioder har det vanskelig, kan gi 

ringvirkninger på grupper og klasser dersom vi ikke møter utfordringene med egnede tiltak. Vi 

opplever ikke å ha videre handlingsrom for mer kutt i personalet.  

 

Videreføring av våre satsningsområder:  

Vi endrer ikke satsningsområder for 2017, men justerer og nyanserer de vi nå har etter analyser av 

kartlegginger og brukerundersøkelser.  

 

Tiltak skissert i kvalitetsmeldingen: 

 

Læringsmiljø: Skolen viderefører arbeidet med Sosial læreplan som oppdateres årlig i forhold til 

sentrale føringer. Her beskrives skolens forebyggende arbeid, tverrfaglig samarbeid og handlingsplan 

mot mobbing. Det tverrfaglige samarbeidet styrkes våren 2017 med tilbudet «Åpen dør». Her vil en 

representant for barnevernstjenesten, skolehelsetjenesten, psykisk helse og skolen bemanne et 

kontor med vid treffetid for elever, foresatte og medarbeidere. MOT-arbeidet utvides ved at skolen 

deltar i programmet «Skolen som samfunnsbygger». Her utvides fokuset på MOTs verdier og verktøy 

til hele personalgruppen fra 1.-10.trinn. 

 

Vurdering for læring: Følge opp og sluttføre satsingsperioden og deltakelse i Utdanningsdirektoratets 

pulje 7 og planen for denne. Justere våre lokale læreplaner i alle fag til å få mer fokus på mål og 

fremovermeldinger. Utarbeide nye retningslinjer for vurderingssamtaler (fag- og utviklingssamtale). 
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Læringsresultater/grunnleggende ferdigheter: Skolen utarbeider en helhetlig plan for 

leseopplæring. Vi vil konsentrere bruken av øremerkede midler til tidlig innsats til oppfølging av 

elever som ligger på de laveste nivåene for å forebygge fremtidig behov for spesialundervisning. 

 

 

 
Fra personalseminar i Halden 10. november 
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Nøkkeltall økonomi 

Ansvar 

 

R 2015 R 2016 B 2016 (end) Avvik 

2300 Grimsby barnehage 4 656 236 5 173 084 5 359 716 -186 632 

Sum totalt  4 656 236 5 173 084 5 359 716 -186 632 

 

Virksomheten har et mindreforbruk i 2016. Det skyldes høyere inntekter på sykelønnsrefusjon på litt 

i overkant av kr. 100 000. Det er også en større inntekt på refusjon foreldrepermisjon enn 

budsjettert. I tillegg har vi klart å avvikle ferier uten å sette inn vikarer i forhold til budsjett.  

 

Årsverk/ansatte 

Ansvar 

 

2015 2016 

2300 Grimsby barnehage 10 8,5 

Totalt 10 8,5 

 

Antall årsverk og antall ansatte er ikke stabilt i virksomheten, derfor er det tall fra telling 15.12. som 

er brukt. Barneantallet varierer mellom 29 og 43, og med 43 barn på huset var det flere årsverk enn 

8,5. 

 

Sykefravær: 

 

 

2014 2015 2016 

Korttid 3,1 % 2,1 % 2,7 % 

Langtid 3,0 % 5,1 % 6,0 % 

Sum 6,1 % 7,2 % 8,7 % 

 

 

Virksomhet Grimsby barnehage 
 

 Virksomhetsleder:  Tove Skubberud Wang 



S i d e  | 27 

 

Marker kommune, årsrapport 2016   

 

Årsaken til langtidsfraværet er ikke arbeidsrelatert. Korttidsfravær er av ulike årsaker, men er ofte 

relatert til nakke og/eller rygg. Barnehagen har de siste årene gått til innkjøp av stoler og 

hjelpemidler som skal lette belastningen for personalet.  Vi har også hatt ergonom fra Smaalenene 

Bedriftshelsetjeneste inne som blant annet har gitt oss øvelser vi kan gjøre for å styrke nakke/rygg.  

 

 

Resultatmål 

Det ble i november gjennomført en brukerundersøkelse i barnehagen. Dette er en nasjonal 

undersøkelse som gjennomføres hvert år av Utdanningsdirektoratet. Snittet ble på 4,3 av 5,0, noe vi 

er fornøyd med. Vi ser at våre måleindikatorer på målkortet er litt ulike fra de som ble brukt i 

undersøkelsen. Deltagelsen var på 57,6 %, noe vi ønsker hadde vært høyere.  

 Brukere føler at de får nok informasjon i barnehagen: 3,8 

 Barnets utvikling: 4,6 

 Barnets trivsel i barnehagen: 4,8 av 5,0 

 

Medarbeiderundersøkelse blir gjennomført våren 2017.  

Barnehagen har siden august hatt lærlinger inne. Én skal ha fagprøve våren 2017 og én i 2018.  

 

 

Aktiviteter 2016 

Grimsby barnehage hadde i januar 2016 43 barn og i desember 2016 33 barn. Ved oppstart i august 

var det 29 barn. Store svingninger på antall barn, gir også utfordringer med bemanning. 

Midler fra «Tidlig innsats» ble brukt til en fagdag hvor temaet var «Barn og seksualitet. Barn og 

seksuelle overgrep». Et viktig tema som barnehagepersonalet hadde stor nytte av å få en 

bevisstgjøring på og gjøre seg noen tanker rundt.  

 

Det er blitt en tradisjon at alle barnehagene samles på Barnehagedagen i mars. Denne gangen var 

temaet «Les høyt for oss!» 

 

Pedagogiske ledere var med på en kursrekke som ble arrangert av Barneverntjenestene i Indre 

Østfold. Dette gikk på «Barn og traumer». Det gikk også på hjernes utvikling og viktigheten av tidlig 

tilknytning.  

 

I forbindelse med at barnehagen jobber med Språkløyper, var en pedagogisk leder og styrer på 

Nasjonal konferanse i Stavanger i mars. Dette var nyttig i forhold til vårt arbeid med barn og 

språk/språkutvikling. Vi har hatt «språk» som fokusområde også i 2016, og følger fortsatt 

Språkløypene jevnlig.  

 

 

Rapportering – oppfølging tilsyn: 

Barnehagen har hatt skriftlig tilsyn fra skole- og barnehagefaglig rådgiver i 2016. Dette gikk på 

skriftlige rutiner knyttet til Barnehageloven §§ 8 og 16, hvorav rutinene knyttet til §19 skulle sendes 

rådgiver. Innenfor tilsynet var det også sammenheng med §§ 2, 4, 17, 18, 19, 20 og 21 i samme lov.  

Virksomhetet fikk tilsynet godkjent på nyåret 2017.  
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Utelekeplassen hadde tilsyn av NOKAS i august. Her ble det avdekket feil og mangler, og listen ble 

sendt til FDV som har utført noe av dette. Noe måtte utsettes til det ble varmere, fordi rapporten 

ikke kom før i november. Oppvekst og Omsorg har fått informasjon og gjennomgang av 

tilbakemeldingen (15.11.16). 

 

Utfordringer fremover: 

Åpningstiden er fremdeles en utfordring. Dette med tanke på tilstrekkelig personale gjennom hele 

dagen. Vi ser at få barn er i barnehagen fra kl. 06.00, men at det også er store variasjoner på dager og 

uker gjennom året. Det er også dager hvor det ikke kommer noen barn før kl. 07.00.  

Vi ser også at barneantallet varierer stort fra år til år, dette medfører at ansatte ikke vet om de har 

arbeid, eller i en periode jobber redusert, pga. få barn.  

 

Erfaring viser at flere og flere barn har utfordringer som fører til at det som tidligere var «tilstrekkelig 

bemanning», ikke lenger er det. Dette i tillegg til lang åpningstid vil føre til at barnehagen må ansette 

flere, for vi ser at 3 voksne på 18 barn over 3 år ikke er tilstrekkelig bemanning.  

 

Barnehagen har store utfordringer når det gjelder nettilgang og datatrafikk. Dersom vi bruker en pc 

for å lese dokumenter som ligger ute, kommer ikke nestemann ut på nett. Da blir ingen eposter 

sendt eller mottatt. Avdelingene har hver sine bærbare PCer, og når de skal se på nettsider sammen 

med barna kommer andre ikke inn på nett. Personalet opplever dette som frustrerende. IKT-

avdelingen har det siste året undersøkt ulike løsninger, men ingen av dem er tilfredsstillende for bruk 

i barnehagen.  
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Nøkkeltall økonomi 

Ansvar 

 

R 2015 R 2016 B 2016 (end) Avvik 

3000 Adm. Helse og sosial 3 041 965 922 007 758 486 163 521 

3100 Helsestasjonstjenester 1 418 825 1 574 055 1 570 168 3 887 

3200 Kommuneleger 2 338 181 2 411 564 2 435 075 -23 511 

3300 Tiltak psykiatri 3 532 422 3 339 712 3 800 380 -460 668 

3400 Kommunefysioterapeut 835 550 1 205 718 1 024 972 180 746 

3410 Fysioterapitjenester 794 040 794 040 795 000 -960 

3600 Barnevern 9 150 458 9 892 316 9 877 620 14 696 

Sum totalt  21 111 049 20 139 413 20 261 701 -122 288 

 

Det er totalt et mindreforbruk på virksomhet familie og helse i 2016 i forhold til budsjett.  Det er i 

hovedsak fordi man har hatt realistisk budsjett på barnevern, og økte inntekter i forhold til 

ressurskrevende brukere. Det er et overforbruk på ansvar 3000 Adm. helse og sosial, som i sin helhet 

skyldes en merkostnad i forhold til budsjett til krisesenteret. Legekontoret har et mindreforbruk som 

i hovedsak skyldes fokus på innhenting av de inntekter som er mulig fra fastlegekonsultasjoner. Dette 

har gitt resultater. Psykisk helse/rus har et mindreforbruk som skyldes merinntekter for 

ressurskrevende brukere. Fysio/ergoterapi har et merforbruk i forhold til lønn, med årsak i vikar inne 

store deler av året og noe styrking av tjenesten til tider, da behovet for rehabilitering har vært ekstra 

krevende gjennom året. 

 

Årsverk/ansatte 

Ansvar 2015 2016 

3000 Adm. Helse og sosial 0,4 0,4 

3100 Helsestasjonstjenester 2,2 2,2 

3200 Fastlegekontor 4,12 4,12 

 

Virksomhet Familie og helse 
 

 Virksomhetsleder:  Bjørg Olsson 
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3300 Tiltak psykisk helse/Rus 4,75 5,4 

3400 Kommunefysio/ergo 2,10 2,10 

3600 Barnevern 6,0 6,0 

Sum 19,57 20,22 

 

Det er en økning i årsverk på rustjeneste i forhold til fjoråret med 0.65 årsverk. Dette er et 

engasjement med statlig tilskudd. 

 

Sykefravær: 

 

 

2014 2015 2016 

Korttid 1,0 % 0,9 % 1,3 % 

Langtid 9,5 % 8,6 % 6,6 % 

Sum 10,5 % 9,5 % 7, 9 % 

 

Sykefraværet er redusert de tre siste år. Med relativt få stillinger utgjør en sykemeldt person fort 

store tall. Korttidsfraværet er stabilt lavt. Det fokuseres på å opprettholde nærværet i avdelingene. 

Det skal tilrettelegges for at arbeidstakere har et fysisk og psykisk godt arbeidsmiljø slik at det lave 

sykefraværet opprettholdes. 

 

Resultatmål 

Virksomheten har fokus på å gi brukerne gode nok tjenester utfra de behov de har etter lover og 

forskrifter. Samarbeid og koordinering mellom de ulike ansvarene er satsningsområde. Det skal være 

brukermedvirkning på individnivå, og brukerundersøkelser blir gjennomført. 

Det har vært gjennomført brukerundersøkelse på barneverntjenesten. 

Brukerne skal oppleve at de får rask tilbakemelding og at det er kort saksbehandlingstid og ventetid 

for å få dekket en tjeneste som er lovregulert ut i fra den enkeltes behov. 

Det er i hovedsak ikke ventelister innenfor virksomheten, og fristoversittelsene i barneverntjenesten 

er redusert. Innen psykisk helse og rus og fysio-/ergoterapi er det noe ventetid ut fra prioriteringer. 

Det må være et tilfredsstillende antall personale til å møte de lovpålagte tjenester som ytes. 

Veiledning og medarbeidersamtaler benyttes. 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.  Det er flere ansatte som har deltatt på ulike kurs gjennom året. Gjennom 

kompetansehevingstilskudd fra Fylkesmannen i Østfold er det tatt videreutdanning innen 

rehabilitering, paliasjon og veiledning. 
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KOSTRA-tall: 

 
 

Aktiviteter 2016 

Det er født 32 barn i kommunen i 2016 (38 i 2015). Helsestasjonen har fokus på tidlig innsats og yter 

tjenester til 1/5 av kommunens befolkning. Helsesøsterstilling er økt med 10 %, og med tilsvarende 

reduksjon av merkantil stilling. Oppgavene er helsestasjonsvirksomhet, veiledning til foreldre og 

skolehelsetjeneste. Dekningsgrad av vaksinasjon er nær 100 %. Det har ikke blitt startet opp 

hjemmebesøk fra jordmor. 

Det har gjennom folkehelseprosjektet «Matåret 2016» blitt satt ekstra fokus på vanlig sunn mat, og 

det er gjennomført matlagingskurs for småbarnsforeldre i helsestasjonens regi. 

Vi hadde oppstart av HPV vaksine  (mot livmorhalskreft) til unge damer (f. 1991-96). I løpet av ½ år 

skal de ha 3 doser. Tilbudet er tatt imot av 32 av 124 mulige de to siste månedene i året, og skal 

fortsette i 2018. 

Legekontoret med 3 fastleger og turnuslege gir tjenester til pasientlister på rundt 3400. 

Det er stadig fokus på hvordan gjøre legekontoret enda bedre i forhold til tilgjengelighet og bruk av 

ressurser. Med spesielt fokus på økonomi, har det blitt mulig å innhente mer refusjon for utførte 

tjenester fra legene til kommunen. 

I tjenesten psykisk helse og rus har vi til enhver tid har ca. 70 saker med voksne brukere. Av disse er 

ca. 50 % saker med avhengighet og psykiske lidelser i samtidighet, ROP-pasienter. I løpet av året har 

vi mottatt 55 nye henvendelser, og har på grunn av kapasitetsutfordringer avsluttet ca 20. Vi har i 

løpet av 2016 begynt å operere med ventelister.    

Av saker med barn og unge har vi ca. 20-30 barn, hvor det er aktiv jobbing mot foreldre/foresatte i 

tillegg. Utviklingen går i retning av at vi også overfor barn og unge trolig må begynne med ventelister.  

Tjenesteutviklingen for 2016 har fokusert på å sikre kvalitet med tanke på identifisering og 

kartlegging, samt å utvikle tverrfaglighet og faglig forankring av tjenestetilbudet. Vi har holdt fokus 

på å følge sentrale føringer og lovverk når det gjelder dokumentasjonsplikt, plikten til å vedtaksfeste 

brukerens (kun over 18 år) rettigheter, samt det å gjøre tjenesten kjent i større grad for både brukere 

og samarbeidspartnere i Marker kommune. 

Av spesielle utfordringer innen psykisk helse og rus må nevnes at kompleksiteten og alvorligheten i 

sakene vi får henvist øker. Det gjelder i særdeleshet barn og den yngre brukergruppen, men også for 

brukergruppen fra 40 år og oppover opplever vi å se store, alvorlige psykososiale utfordringer.  

Videre ser vi at spesialisthelsetjenesten trolig opplever den samme situasjonen som oss, hvorpå de 

Kostra-statistikk 2016 (foreløpig) Marker Gj.snitt Gj.snitt Kostra 

2016 Østfold landet gruppe 1

2016 2016 2016

Netto driftsutgifter pr innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 2 893 2 219 2 538 2 779

Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj pr innb 0-5 år 12 995 8 523 8 658 8 837

Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj pr innb 0-20 år 3 156 2 193 2 314 2 366

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten 17 889 11 158 8 870 11 158

Netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusprobl per innb 20-66 år 105 373 423 59

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger 20-66 år 3 004 4 132 3 540 3 161

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten, antall årsverk 12,4 10,9 10,7 10,7

Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten, antall årsverk 9,5 7,7 9,1 9,3

Årsverk av ergoterapeuter per 10 000 innbygger (komm.helse+iplos) 2 2,5 3,9 2

Årsverk til rehabilitering per 10 000 innbyggere (komm.helse+iplos) 5,6 4,3 4,6 5,3
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stadig snevrer inn hvem som etter deres prioriteringer har rett til nødvendig helsehjelp. Dette 

påvirker oss på kommunalt nivå, da vi også må ta imot og bistå stadig mer komplekse saker. Vi ser at 

dette stiller nye krav til oss på lokalt nivå hva gjelder kompetanse om metoder og verktøy som 

ivaretar stadig mer kompleks problematikk.  Til slutt må nevnes at vi opplever å se brukere som er i 

behov av bemannet bolig, med tilgang til personale og bistand til det å bo. Slik vi er organisert per i 

dag, har vi verken egnede boliger eller ressurser til å gå inn med omfattende bo veiledning slik som 

enkelte brukere trenger. Lokalene til avdelingen er for små og lite egnet til samtaler. 

Fysioterapi/ergoterapi har 50 % årsverk på barn og unge, og har hatt kontakt med ca. 275 barn 

gjennom året ved kontroller på helsestasjon og grupper i barnehager og skoler.  

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. I løpet av året er det nærmere 200 personer som har fått 

tjenester. Hverdagsrehabilitering er planlagt satt i system og iverksatt sammen med omsorg, og gir 

allerede resultater. Lokalene til avdelingen er for små, og ikke egnet for enesamtaler/kartlegging av 

brukere. 

Barneverntjenesten fikk inn 46 meldinger i 2016, mot 60 i 2015. Det ble samlet gjennomført 43 

undersøkelser i 2016. 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 2016 15 barn som hadde hjelpetiltak fra barneverntjenesten, mens det ved 

årsskiftet var 11 barn totalt.  

Antall barn under omsorg har økt i løpet av 2016 fra 12 ved årsskiftet til 16 under omsorg ved 

overgangen til 2017. Det er tre barn som har fylt 18 år og som er på etterverntiltak. Det er 16 

registrerte barn plassert i fosterhjem i kommunen fra andre kommuner. 

Barneverntjenestens lokaler mangler rømningsvei, og er sagt skal løses med nødtrapp gjennom et 

vindu. 

Rapportering – oppfølging tilsyn: 

Det har ikke vært noen tilsyn innen virksomheten i løpet av året. 

Utfordringer fremover: 

Virksomheten har fokus på tidlig intervensjon, for å tidlig kunne gi hjelp og unngå de store 

utfordringer for enkeltpersoner. Det er da viktig med tidlig identifisering av behov hos den enkelte, 

om det er barn og unge eller voksne. Det igjen kan avhenge av at også andre samarbeidspartnere i og 

utenfor kommunen er med og ser og yter tjenester. Tverrfaglige tjenester og innsats er viktig. 

Virksomheten har absolutt dedikerte ansatte, som skal gjøre og gjør en forskjell for innbyggerne. På 

enkelte områder er det behov for mer kunnskap om og systemer for å avdekke og identifisere behov 

på et tidlig tidspunkt.  
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Nøkkeltall økonomi 

Ansvar 

 

R 2015 R 2016 B 2016 (end) Avvik 

3810 Sosialkontortjenesten 4 354 620 4 457 727 4 838 129 -380 402 

3830 Flyktningtiltak -1 227 322 -2 184 996 -661 000 -1 523 996 

Sum totalt  3 127 298 2 272 731 4 177 129 -1 904 398 

 

Avviket på ansvar 3810 skyldes i hovedsak et mindreforbruk av økonomisk sosialhjelp og kvalifi-

seringsstønad.  I avviket på ansvar 3830 ligger en betydelig merinntekt i form av integreringstilskudd 

fra IMDI.  Vi tok imot de fleste nye flyktningene i andre halvår, mens integreringstilskuddet utbetales 

for hele året.   

 

Årsverk/ansatte 

Ansvar 2015 2016 

3810 Sosialkontortjenesten 2,1 2,0 

3830 Flyktningtiltak 0,2 0,2 

Totalt 2,3 2,2 

 

Vi har hatt 10 % vakant stilling fra 01.06.16.  Årsaken er at vi ansatte ny gjeldsrådgiver/veileder som 

bare kunne jobbe 60 % hos oss.  I utgangspunktet hadde vi 70 % ledig stilling. 

 

Sykefravær: 

 2014 2015 2016 

Korttid 4,2 % 1,8 % 1,9 % 

Langtid 3,4 % 3 % 0 

Sum 7,6 % 4,8 % 1,9 % 

 

 

Virksomhet NAV 
 

 Virksomhetsleder:  Marianne Hermannseter 
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Vi hadde en relativt stor nedgang i sykefraværet fra 2014 til 2015.  I 2016 gikk fraværet ytterligere 

ned.  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. 

 

Resultatmål 

Det blir gjennomført brukerundersøkelse ved virksomheten hvert år.  Vi hadde en nedgang i 

tilfredsheten til brukerne fra 2014 til 2015, og vi satte fokus på hvordan vi møter brukerne våre.  

Resultatene for 2016 viser at vi har lykkes med dette arbeidet.  Vi har stort sett bedre score på de 

fleste parameterne.  Det er ingen områder som vi scorer dårligere på i 2016.  Når vi ser på spørsmålet 

om brukeren får den servicen de trenger fra NAV-kontoret, skårer vi 5,4 av 6 mulige poeng (5,2 i 

2015).  På spørsmålet « Jeg har fått den oppfølgingen fra NAV som jeg har hatt behov for i 

forbindelse med jobbsøking» har vi hatt den største forbedringen, fra 4,4 i 2015 til 5,2 i 2016.   

 

Vi har gjennomført den årlige medarbeiderundersøkelsen og resultatet for virksomheten endte på 

28,9 poeng, av 30 mulige.  Her har vi hatt en økning på 0,6 poeng fra 2015.  Til sammenligning kan 

det nevnes at gjennomsnittet i Østfold ligger på 24,1 poeng. 

 

Aktiviteter 2016 

Vi har hatt en økning av antall sosialhjelpsmottakere fra 103 i 2015 til 128 i 2016.  Andelen av 

sosialhjelpsmottakere pr. innbyggere har gått opp fra 2,9 % i 2015 til 3,6 % i 2016.  Selv om vi har hatt 

en økning av antall mottakere, nådde vi heldigvis målet om at gjennomsnittlig stønadstid for ungdom 

ikke skulle overstige 3 måneder.  Resultatet for 2016 ble 2,8 måneder (mot 3,6 mnd. i 2015). 

 

Antall brukere som har fått bistand fra gjeldsrådgiver har økt fra 28 i 2015 til 35 i 2016.  Det er i 

hovedsak enslige menn som sliter med store gjeldsproblemer, og vi ser at årsaken til de økonomiske 

vanskelighetene som regel skyldes dårlig økonomistyring. 

 

Kommunen tok imot 15 nye flyktninger i 2016.  Med unntak av en liten familie, var det kun enslige 

menn som kom.  Ved utgangen av året hadde vi 10 deltakere på introduksjonsprogrammet. 

 

Rapportering – oppfølging tilsyn: 

Virksomheten har ikke hatt tilsyn i 2016. 

 

Utfordringer fremover: 

Innføring av lovbestemt rett og plikt til aktivitet for sosialhjelpsmottakerne utfordrer oss på å finne 

hensiktsmessige og meningsfylte aktiviteter.  For å greie dette, er vi helt avhengig av fortsatt 

velvillighet fra de andre virksomhetene i kommunen.   
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Nøkkeltall økonomi 

Ansvar 

 

R 2015 R 2016 B 2016(end) Avvik 

4300 Bo- og arbeidssenter 7 699 253 7 937 859 7 990 138 -52 279 

4700 Administrasjon pleie og omsorg 3 248 906 6 399 041 6  622 852 -223 811 

4710 Somatisk bogruppe 1 og 2 10 070 793 9 841 145 10 623 909 -782 764 

4711 Skjermet bogruppe 3 og 4 5 261 709 5 407 284 5 035 988 371 296 

4712 Nattevakter 6 324 624 6 860 178 6 722 273 137 804 

4713 Hjemmesykepleie 9 849 381 10 623 895 8 883 815 1 740 080 

4714 Korttid rehabilitering 2 519 184 2 820 548 1 890 382 930 166 

4715 Flexiturnus 98 771 210 880 928 866 -717 986 

4720 Brukerstyrt personlig assistent 3 098 394 3 171 743 3 479 665 -307 922 

4730 Hjemmehjelp 1 295 217 1 080 024 1 280 746 -200 722 

4740 Dagavdeling 162 704 341 400 187 481 153 919 

4750 Kjøkken 2 473 284 2 585 480 2 499 089 86 391 

4760 Kantine -326 005 -271 237 -325 000 53 763 

4770 Støttekontakt 472 595 625 525 508 530 116 995 

4771 Omsorgslønn 380 059 317 867 399 350 -81 483 

4772 Avlastning 1 352 599 1 055 851 1 132 690 -76 839 

Sum totalt  53 981 466 59 007 381 57 860 774 1 146 607 

 

 

 

 

 

Virksomhet Omsorg 
 

 Virksomhetsleder:  Morten Aalborg 
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Merforbruket til omsorg skyldes i hovedsak overskridelser av følgende utgiftsposter: 

 400 000 Innleie av ekstrahjelp 

o Over to perioder (før og etter sommeren) var belastningen på spesielt to avdelinger 

meget stor. I helgene har vi minimumsbemanning noe som innebar at vi forsterket 

bemanningen på disse to avdelingen. 

 260 000 Overtid 

o Sammenlignet med fjoråret har virksomheten en liten nedgang. Overtidsbruken 

anses som nødvendig og brukes da det ikke finnes andre alternativer. Den dekker i 

hovedsak korttidsfravær som f.eks. dobbelvakter og arbeid etter normal arbeidstid. 

Sykepleierne er den faggruppen som skriver oftest overtid.  

 131 000 Matvarer 

o Økte utgifter til mat i tillegg til lavere omsetning i kantinen bidrar til et negativt 

resultat i 2016. 

 125 000 Sommertillegg 

o Vi har hatt stor suksess med sommertillegg i 2016. Faste ansatte har flyttet 

sommerferien og tatt på seg ekstra vakter. På denne måten har vi en høyere andel 

faste ansatte på sommeren, noe som er positivt for bl.a. pasientsikkerheten. 

Samtidig har vi redusert vikarbyråutgiftene med over 500 000 for innleie av 

sykepleiere på sommeren. 

 362 000 Kjøp av akuttplass. 

 Omsorg betaler i 2016 510 000 for et vedtak i BUFETAT. Dette er en uforutsigbar utgift som 

virksomheten ikke kan påvirke. Vedtaket skrives av barnevernet. 

 

Det er også ønskelig å trekke frem enkeltarter/ansvar der virksomheten har hatt et mindreforbruk i 

forhold til budsjett: 

 500 000 Vikar sykdom 

 200 000 Medisinsk forbruksmateriell 

o Innkjøpsansvarlige har et godt innkjøps- og bestillings regime. I tillegg har ny 

innkjøpsavtale bidratt til lavere kostnader. 

 

Kommentar til inntekter 

Virksomheten har i 2016 hatt inntektssvikt på i sykelønnsrefusjoner på ca. kr 392 000. 

Høsten 2016 hadde Marker kommune besøk av konsulenter fra ”Sødermann”. Deres gjennomgang av 

kommunens praksis vedrørende innrapportering for resurskrevende brukere til Staten bidro til å øke   

inntektene fra Staten med ca. kr 1.230 000. Ett av kriteriene for å få refundert utgifter til såkalte 

storbrukere er at de ikke er eldre en 67 år. To av disse brukerne blir 67 år i 2017, dermed mister 

Marker kommune inntekter tilsvarende kr 960 000 i 2018. 

 

Kommentarer til avdeling for utviklingshemmede 

Avdelingen har økt sine inntekter med ca. 350 000 i 2016, jfr. økte inntekter for ressurskrevende 

brukere. Avdelingen hadde endt med et underskudd på ca. kr 233 000 uten denne ekstrainntekten. 
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Underskuddet skyldes i sin helhet utgifter knyttet til innleie av ekstrapersonell tilknyttet 

enkeltbruker, og innleie av vikar for vernepleier som har drevet saksbehandling (omsorgslønn, 

støttekontakt og avlastning), samt driftet ansvarsgrupper. 

 

Årsverk/ansatte 

Ansvar 

 

2015 2016 

4300 Bo- og arbeidssenter 12,68 12,67 

4700 Administrasjon pleie og omsorg 3,4 4,1 

4710 Somatisk bogruppe 1 og 2 16,14 15,29 

4711 Skjermet bogruppe 3 og 4 9,83 9,18 

4712 Nattevakter 8,21 8,07 

4713 Hjemmesykepleie 11,92 11,43 

4714 Korttid rehabilitering 7,36 6,8 

4715 Flexiturnus 1,80 1,82 

4720 Brukerstyrt personlig assistent 1,5 1,45 

4730 Hjemmehjelp 3,31 3,31 

4740 Dagavdeling 0,8 1 

4750 Kjøkken 2,54 2,6 

Sum 77,99 77,72 

 

Virksomheten har i 2016 innvilget krav jfr. AML § 14 på tilsammen 5,71 årsverk (ÅV).  

Fordelingen er som følger: 

 Avdeling for utviklingshemmede  0,3 ÅV 

 Hjemmehjelpere   3,31 ÅV 

 Omsorg    2,1 ÅV 

 

Sykefravær: 

 2014 2015 2016 

Korttid 2,3 % 2,2 % 2,0 % 

Langtid 9,2 % 10,2 % 7,1 % 

Sum 11,5 % 12,4 % 9,1 % 

 

Sykefraværet har sunket til under 10 % i 2016. Starten og slutten av året var forholdsvis høyt mens et 

særdeles lavt fravær på sommeren bidro sterkt til resultatet.  
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Langtidsfraværet kan i hovedsak beskrives som ikke jobbrelatert fravær. Korttidsfraværet er 

synkende og målet er å redusere det også i 2017. 

 

Resultatmål 

Utvalgte KOSTRAtall fra 2016, ureviderte tall per 15.03.16: 

 Marker kommune bruker netto 30,7 %, noe som er en nedgang på 1,7 %, til driftsutgifter på 

pleie og omsorg. Resultatet er noe lavere enn resten av landet uten Oslo. 

 Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av pleie- og omsorgstjenester økte med  

kr 11 000 fra 296 000 per år til 307 000. Dette er en økning på høyde med resten av landet 

uten Oslo. Marker kommune bruker ca. 100 000 mindre per mottaker av pleie- og 

omsorgstjenester sammenlignet med resten av landet uten Oslo. 

 Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester øker med 2 000 fra 129 000  

til 131 000 per bruker. Økningen må sies å være beskjeden og utgiftene knyttet til 

hjemmebaserte tjenester er særdeles lav for Marker kommunes vedkommende. Under 

hjemmetjenester sorterer bl.a. hjemmesykepleien, psykisk utviklingshemmede, 

hjemmehjelp, avlastning, omsorgslønn og støttekontakt. 

 Korrigerte brutto driftsutgifter institusjon, pris per plass. Marker kommune øker pris per plass 

med kr 20 000. I 2016 koster en sykehjemsplass 1 009 000, året før kostet plassen 989 000. 

Økningen er beskjeden og pris per plass er lav sammenlignet med resten av landet (uten 

Oslo) som bruker nesten 1,1 mill per sykehjemsplass. 

 

 

Aktiviteter 2016 

Behovet for oppbemanning før og etter sommeren i fjor er et tegn på at vi nærmer oss grensen for 

når bemanningen må økes, i første omgang må helgebemanningen prioriteres. Det er uvisst når 

denne oppbemanningen må gjøres permanent, i første omgang settes det inn ekstrapersonell 

midlertidig for å vurdere situasjonen over litt tid. 

 

Rapportering – oppfølging tilsyn: 

Høsten 2016 gjennomførte Fylkesmannen et tilsyn, en systemrevisjon, på området underernæring 

hos eldre. Kommunen fikk oversendt en foreløpig rapport rett før årsskiftet, som Marker kommune 

sikrer ikke at pasienter som er i ernæringsmessig risiko blir fulgt opp på en systematisk måte. Endelig 

rapport og videre arbeid for å lukke avviket starter i 2017.  

 

Utfordringer fremover: 

Hovedutfordringer for virksomheten i 2017 vil være: 

 Opphør av utleieplasser. 

 Styrke internkontroll, fag og kvalitetsarbeidet. I dette ligger også å lukke avviket 

virksomheten fikk i forbindelse med tilsynet «Underernæring hos eldre» høsten 2016. 

 Styrke og avsette ressurser til saksbehandling av støttekontakter, avlastning, omsorgslønn og 

BPA. Samtidig må det også avsettes ressurser til å drifte ansvarsgrupper. 

 Fortsette utvikling og implementering av teknologi i hjemmet og på institusjonen. 

 Fortsatt fokus på sykefravær. Målet er å holde fraværet under 10 % i 2017. 

 Ufrivillig deltid. 

 Rekruttering av sykepleiere. 
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Nøkkeltall økonomi 

Ansvar 

 

R 2015 R 2016 B 2016 (end) Avvik 

5101 Vannforsyning -214 154 -199 160 -9 144 -190 016 

5102 Avløp og rensing -1 467 669 -1 021 880 -2 343 864 1 321 984 

5103 Renovasjon -73 697 -24 264 28 962 -53 226 

5104 Feiing 58 740 110 397 0 110 397 

5105 Brannvesen 2 980 799 3 450 575 3 000 000 450 575 

5110 Drift og vedlikehold 501 723 1 980 842 2 523 935 -543 092 

5111 Felles maskinpark 147 620 111 461 405 000 -293 539 

5113 Idrettsparken 223 157 516 323 404 373 111 950 

5114 Veier, gater  1 118 004 1 186 596 1 643 389 -456 793 

5115 Ørjetun 62 480 58 209 0 58 209 

5120 Rådhuset 1 034 688 1 536 609 1 589 072 -52 463 

5121 Grimsby barnehage 213 456 282 742 360 428 -77 686 

5122 Marker skole 1 270 014 1 256 407 1 081 833 174 574 

5123 Sentrumsgården 200 178 168 134 209 192 -41 058 

5124 Marker bo- og servicesenter 972 100 1 132 013 829 615 302 398 

5125  Kommunale boliger -736 578 -362 949 -565 865 202 916 

5126 Markerhallen 226 753 178 899 567 026 -388 127 

5130 Renhold Rådhuset 1 106 693 1 329 417 1 265 497 63 920 

5131 Renhold Grimsby barnehage 337 305 290 937 328 138 -37 201 

5132 Renhold Marker skole 2 153 412 2 360 719 2512 061 -151 342 

 

Virksomhet Forvaltning, drift og vedlikehold 
 

 Virksomhetsleder:  Stein Erik Fredriksen/Vidar Østenby 
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5133 Renhold Sentrumsgården 154 026 271 960 228 171 43 789 

5134 Renhold MBSS 1 454 144 1 595 153 1 412 524 182 629 

5135 Renhold kommunale boliger 0 194 75 523 -75 329 

5136 Renhold Markerhallen 253 179 260 889 291 276 -30 387 

Sum totalt  11 976 373 16 470 224 15 837 141 633 083 

 

Det leveres i år et regnskap med et merforbruk på i overkant av 600.000, som skyldes kostnader 

knyttet til selvkostområder, se ansvar 5102. FDV uten selvkost har et mindreforbruk på ca. 600.000. 

   

Årsverk/ansatte 

Ansvar 

 

2015 2016 

   

5101 Vannforsyning 

5102 Avløp og rensing 

5,2/10 4,8/8 

  

5103 Renovasjon   

5105 Brannvesen 2/18 0/0 

5110 Drift og vedlikehold 

5111 Felles maskinpark 

5113 Idrettsparken 

5114 Veier, gater  

5115 Ørjetun 

5120 Rådhuset 

5121 Grimsby barnehage 

5122 Marker skole 

5123 Sentrumsgården 

5124 Marker bo- og servicesenter 

5125  Kommunale boliger 

5126 Markerhallen 

7,5/10 7,8/11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5130 Renhold Rådhuset 

5131 Renhold Grimsby barnehage 

5132 Renhold Marker skole 

10,9/17 10,9/17 
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5133 Renhold Sentrumsgården 

5134 Renhold MBSS 

5135 Renhold kommunale boliger 

5136 Renhold Markerhallen 

  

  

  

  

Sum totalt  25,6/47 23,5/36 

 

Differansen skyldes i hovedsak at brann og redning er overført fra Marker kommune til Indre Østfold 

Brann og redning IKS. Det er for øvrig en stor utskifting av ansatte i FDV. Både virksomhetsleder og 

prosjekteringsingeniør sluttet i løpet av året. Det er rekruttert ny rørlegger og for øvrig tre ansatte i 

uteseksjonen for å erstatte de som slutter. Ny virksomhetsleder er ansatt og begynner i jobben  

22/5-17 

 

Sykefravær FDV: 

 2014 2015 2016 

Korttid 1,2 % 1,4 % 1,9 % 

Langtid 7,2 % 3,9 % 1,6 % 

Sum 8,4 % 5,3 % 3,5 % 

 

Sykefraværet i FDV unntatt renhold er lavt. Det er et godt arbeidsmiljø og tilfredse ansatte. 

 

Sykefravær Renhold: 

 2014 2015 2016 

Korttid 2,5 % 1,2 % 2,3 % 

Langtid 8,9 % 17,9 % 10,4 % 

Sum 11,4 % 19,1 % 12,7 % 

 

Sykefraværet innen renhold svinger mye, fra et spesielt høyt nivå i 2015 til noe mer akseptabelt nivå i 

2016. Det er fortsatt for høyt sykefravær i forhold til målsettingen, men kanskje på et nivå som gjør 

det vanskelig å senke det ytterligere. Det er iverksatt tiltak gjennom Bedriftshelsetjenesten. 

Belastningsskader er hyppigste fraværsgrunn, spesielt renhold sliter med dette gjennom tungt og 

ensformig arbeid over tid. Det er i løpet av året investert i nye maskiner som kan lette arbeidet noe. 

 

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. 

 

Det er stort engasjement blant de ansatte og mange positive tilbakemeldinger på det som blir gjort. 

 

 



S i d e  | 42 

 

Marker kommune, årsrapport 2016   

 

 

Aktiviteter 2016 

Det har i 2016 blitt satt stort fokus på vedlikehold og en del av de oppgaver som på grunn av trang 

økonomi tidligere har blitt utsatt. Vedlikeholdsplanen er fulgt opp med det vi har hatt av tilgjengelige 

økonomiske og personalmessige ressurser. Mange av våre kommunale eiendommer har i år fått et 

løft, selv om det gjenstår mye. 

 

- byttet vinduer, inngangsparti og listverk på rådhuset 

- vesentlig oppgradering av boliger på Ørjetun 

- byttet inngangsdør på Tunet 

- byttet råttent treverk på Markerhallen, samt fornyet styrketreningsrommet 

- løpematter og rødstubb til Bommen er innkjøpt, men legges ut i 2017 

- boligene i Industriveien er byttet kjøkkeninnredning, ferdig malt og byttet beredere 

- boligene i Idrettsveien er gått over med vask, maling og mindre vedlikehold 

- oppgradert en bolig i Åsveien, men her gjenstår mye 

- noen leiligheter i sameiet i Storgata er rehabilitert, nytt kjøkken i nr 26 

- lekeapparater på skole og barnehage er utbedret etter tilsyn 

- løpende vedlikehold på MBSS, blant annet byttet inngangsdør 

 

Investeringer 

- kloakksanering 

- trykkavløp Anonby 

- gatelys, en del gjenstår fortsatt 

- enøktiltak i flere bygg, spesielt rådhuset 

- store investeringer på Marker skole – tak og toaletter 

- asfaltert veier og plasser; Bommen, deler av Lilleveien og Fjellstien, Blåbærstien, Tangen 

- ny traktor 

 

Trykkavløpet i Vaterland er i full drift med 48 stasjoner fordelt på 51 husstander og anlegget i Anonby 

er i ferd med å bli igangsatt. Det vurderes utvidelse av dette, slik at større deler av området vest for 

Gjølsjøen tas med. 

 

Energiforbruk 

Gjennom mange år er det gjort investeringer for å redusere energiforbruket og for et bedre 

innemiljø. Investeringene i varmepumper, ventilasjon, pelletsanlegg og SD-anlegg har gjort at vi nå er 

langt framme på området. Dette er investeringer som er nedbetalt over ganske kort tid. Vi har også 

hatt svært stor nytte av å ha en dedikert person for formålet, som følger med både internt og 

eksternt. Vår siste investering på området er knyttet til rådhuset, hvor vi i løpet av våren vil få 

individuell lys- og varmestyring på alle rom, som gjør det mulig å optimalisere i forhold til bruk og 

ikke styre alle likt. Tallene under er for 2015, siden vi ikke har 2016-tallene klare ennå. 
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Energiforbruk knyttet til varmesentralen i rådhuset 

 

      

Grå graf er energibruk 

justert i forhold til en 

årsmiddelute-temperatur, 

for å jevne ut forskjeller i 

forhold til årlige 

utetemperaturer, viser en 

nedgang i energibruken 

også for 2015. Tett 

oppfølging og kontinuerlig 

optimalisering og tuning av 

nye varmepumpe og 

varmeanlegg, har gjort av 

det produseres høyere 

temperaturer i varmeanlegget 

ved lave utetemperaturer. Byggenes interne varmekilder er beregnet for høye temperaturer, etter 

installasjon av gamle varmepumpe i ca. 2002, har for lave temperaturer i varmeanlegget gjort at det 

har vært for kaldt i byggene. Når det nå produseres høyere temperaturer, så øker forbruket til 

oppvarming i byggene.  

 

 

     Energiforbruk totalt 

 

 

Grå graf er energibruken er 

justert i forhold til en 

årsmiddelute-temperatur, 

viser en betydelig nedgang i 

energibruken også for 2015. 

Disse tallene inneholder både 

forbruk av strøm og 

fyringsolje. I forhold til 2014 

ble i 2015 ca. 11 000 l 

fyringsolje erstattet med 

strøm. Dette til tross, viser tall 

fra Hafslund energi at det i 

2015 ble levert 23 741 kwt 

mindre strøm i 2015 enn i 2014 til Marker kommune. Antall strømabonnement for Marker kommune 

fortsetter fortsatt å øke, fra 65 stk i 2014 til 68 stk i 2015. 

 

Rapportering – oppfølging tilsyn: 
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Det er utført tilsyn på vannverket, hvor vi fikk avvik på inntaksledningen og manglende inspeksjon av 

denne. Inntaket ble inspisert av dykker og rapport utarbeidet, slik at avviket ble lukket.  

Ingen tilsyn utover dette. 

 

Utfordringer fremover: 

- organisering av virksomheten som følge av sammenslåingen med plan og miljø og ny 

virksomhetsleder må finne sin form 

- vi har i dag liten kompetanse i egne rekker for prosjektering 

- sykefraværet innen renhold må følges nøye, og det må settes inn tiltak for å holde dette på 

et akseptabelt nivå 

- reduserte ressurser for vedlikehold i 2017 gir behov for en dreining av innsatsen, slik at det 

blir utført mest mulig arbeid som ikke er kostnadskrevende. Dette betyr i praksis at for 2017 

blir det mest maling og akutte utbedringer 

- vedlikeholdsplanen bør omarbeides, og det bør systematiseres et opplegg for oppfølging av 

hver bygning 

- Åsveien må rehabiliteres fullstendig eller selges 

- Ørje sentrum trenger et løft, og det må lages en plan for dette 

- store fremtidige kostnader knyttet til videre rehabilitering av kommunalt avløp og vannverk   

- i henhold til norm ligger vi i dag for lavt på renhold på mange områder, slik at det er behov 

for å se på dette på nytt, blant annet i forhold til hovedrengjøring MBSS 

- renhold må i større grad tas med i planlegging av nye bygg (barnehage) 

- krav om reservevannforsyning for kommunalt vannverk 

- drikkevannsforskrift krever et betydelig arbeide fra kommunen i forhold til kartlegging og 

krav til private vannverk (< en husstand) 
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Nøkkeltall økonomi 

Ansvar 

 

R 2015 R 2016 B 2016 (end) Avvik 

5200 Teknisk administrasjon 348 038 283 790 445 623 -161 833 

5201 Kart 384 295 383 868 242 000 141 868 

5203 Oppmåling og byggesak 354 557 549 150 265 186 283 964 

5204 Spredt avløp -33 928 -29 922 -85 950 56 028 

5210 Landbruk, miljø og næring 1 353 318 1411 810 1 498 751 -86 941 

5230 Fiske 5 181 21 246 0 21 246 

5231 Jakt og viltstell 39 227 5 259 21 000 -15 741 

5232 Friområder 173 026 215 612 267 303 -51 691 

Sum totalt  2 623 715 2 840 813 2 653 913 186 900 

 

Avdelingen avlegger et regnskap med et merforbruk på kr 186 900, noe som ikke er vanlig. Plan og 

miljø har de aller fleste årene holdt rammene, men har dette året en liten sprekk, noe som skyldes 

følgende forhold 

- mindre gebyrinntekter enn tidligere da vi har hatt få store saker 

- uforutsigbare utgifter knyttet GIS-avtalene med Norkart, Indre Østfold Data og Kartverket 

- nødvendig innkjøp av nytt landmålerutstyr som ikke var budsjettert 

 

Årsverk/ansatte 

Ansvar 2015 2016 

5200 Teknisk administrasjon 1 0,7 

5201 Kart   

 

Virksomhet Plan og miljø 
 

Avdelingsleder: Ole EIde 
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5203 Oppmåling og byggesak 2 2 

5204 Spredt avløp 1 2 

5210 Landbruk, miljø og næring 4 4 

5230 Fiske   

5231 Jakt og viltstell   

5232 Friområder   

Sum totalt  8,0 7,7 

 

Arealplanlegger sluttet hos oss høsten 2016 og gikk over i tilsvarende stilling i Eidsberg. Det er ikke 

tilsatt eller budsjettert noen inn i stillingen, og vi må kjøpe inn kompetanse etter behov. Kontoret er 

et interkommunalt kontor der alle tjenester er fordelt mellom Marker, Aremark og Rømskog etter  

følgende forholdstall 50/35/15. 

 

Kommunereformen skaper utfordringer i forhold til fremtiden, da Rømskog går til Aurskog-Høland og 

Aremark søker tettere samarbeid med Halden. Som følge av dette vil nåværende samarbeid opphøre 

senest 2020. Aremark har signalisert at de så snart som mulig ønsker å samarbeide tettere med 

Halden, noe som skaper utfordringer for å holde på kompetanse i vår kommune, da det ikke lenger 

vil kunne være mulig å ha dette i hele stillinger. 

 

Sykefravær: 

 

 

2014 2015 2016 

Korttid 1,8 % 0,6 % 1,3 % 

Langtid 0,3 % 0,0 % 0,0 % 

Sum 2,1 % 0,6 % 1,3 % 

 

Godt arbeidsmiljø med lite fravær. 

 

Resultatmål 

Det er mange fagdelte resultatmål knyttet til avdelingens arbeid, men det har til nå ikke vært 

rapportert systematisk på dette. Det legges opp til rapportering gjennom arbeidet med målkort. 

 

Aktiviteter 2016 

Plan 

Arbeidet har hatt hovedfokus på planregister, planstrategier og nye kommuneplaner for våre tre 

kommuner. Ellers har det vært mange dispensasjonssaker fra reguleringsplaner. Den største jobben 

har vært knyttet til planregistrene i alle tre kommuner og Statens Kartverk har gitt oss tilskudd for å 

sluttføre dette arbeidet. Det er ikke budsjettert med ansettelse i stillingen som planlegger, men det 

leies nå inn deltidshjelp for å sluttføre planregisteret. 
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Kart og oppmåling 

Det er utarbeidet 50 nye matrikkelbrev i løpet av 2016, fordelt på 9 fradelinger, 12 klarlegging av 

eksisterende grenser, 3 fullførte jordskiftesaker, 14 sammenslåinger, 3 nye grunneiendommer 

opprettet fra feste, og 1 feilretting krevd av grunneier, 2 oppløsninger av sameie, 6 fullføringer av 

midlertidig forretninger og 2 tilbakeføringer av feste til hovedbølet.  

I 2016 har det i blitt utarbeidet 14 nye matrikkelbrev i Aremark. 16 nye matrikkelbrev på Rømskog. Til 

dels mange prosjekter som har tatt tid både planmessig og matrikkelmessig, som har gått ut over 

ventetiden på oppmålingsarbeider. Mindre arbeid med plansaker i 2017 for landmåler retter 

forhåpentligvis på dette.  

I mars 2015 ble Matrikkelen konvertert fra matrikkeladresse til veiadresse 98% av alle eiendommer 

er dekket.  

Byggesak 

I 2016 var det ca. 80 søknader som ble behandlet, noe mindre enn året før. Igjen spesielt store saker 

dette året. Det var imidlertid noen større dispensasjonssaker som krevde en del tid. Nye boliger ble 

oppført i Mosebyneset, Braarudjordet, og i LNF områder.  Ny E-18 førte til noe tidsforbruk. 

Nytt saksbehandlingssystem med avslutting av eksisterende og innføring av nytt satte preg på slutten 

av året. Byggeaktiviteten i Rømskog og Aremark var som tidligere. 

Spredt avløp 

Det ble gitt 43 utslippstillatelser for boliger og fritidseiendommer i 2016. Det ble utarbeidet og 

igangsatt anbud for eiendommene for området Anonby, et område som omfatter ca. 27 

eiendommer. Det ble utført 30 kontroller/tilsyn, siste året hvor tjenesten ble utført av Drifts-

assistansen i Østfold (DaØ). Kommunen skal heretter gjennomføre dette selv, da det er satt av en 

50% stilling til dette. Det er brukt tid til planlegging og opplæring i forbindelse med dette. 

Det ble utarbeidet eget anbud for slamtømming for de tre grensekommunene, og vi fortsetter 

samarbeidet med Slam og Spyleservice i Indre Østfold. Året 2016 bærer nok preg av at saksbehandler 

hadde mange andre arbeidsoppgaver (bl.a. innføring av nytt sak og arkiv system), samt jobbet i 

Aremark med store, tunge saker som tok mye tid. Dette har medført at det ikke har vært tid til bl.a. 

oppfølging av de eiendommene hvor fristen for gjennomføring av pålagte tiltak har utgått. 

Fritidseiendommer står for tur for vedtak og pålegg. 

 

Jord- og skogbruk 

Tiltaksstrategi for landbruket 2013-2016, sier fortsatt størst fokus på tiltak som kan bedre 

vannkvaliteten i Haldenvassdraget, samt på ungskogpleie når vi skal prioritere tilskuddsmidlene til 

spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Dette gjelder 

både for Marker og Aremark, mens kulturlandskapstiltak har første prioritet i Rømskog. I 2016 ble kr 

479 000,- brukt til SMIL-tiltak i Marker, og av dette gikk over 94 % til 11 forskjellige forurensnings-

reduserende tiltak. I Rømskog gikk halve tildelingen på kr 172 000,- til to ulike forurensingstiltak og 

den andre halvparten til et godt kulturlandskapstiltak. I Aremark hadde vi kr 313 000,- til fordeling, 

og her ble tilskuddet fordelt på 4 forurensings- og kulturlandskapstiltak. 
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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 mindre enn tidligere år. Dette kan nok komme av tidlig 

høsting i 2016 og gode forhold for såing av høsthvete. Arealet med grasdekte buffersoner mot 

bekker og vassdrag er stabilt. 

 

Det er også mye veiledning og mange søknader om Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) til Innovasjon 

Norge, samt oppfølging og avslutning av tidligere innvilgende saker. I Marker var det 8 søknader om 

BU-midler og det ble innvilget 2,6 mill kr. Dette er tall vi er meget godt fornøyde med, og indikerer 

optimisme og investeringslyst i næringa. Henvendelsene og søknadsmassen for 2017 tilsier at denne 

gode trenden fortsetter, vi har også markedsført ordningen ved å informere om den på årsmøtet i 

Marker bondelag. Vi har også gjennomført gårdsbesøk sammen med Innovasjon Norge.  

Det er i 2016 behandlet og innvilget 15 søknader om deling etter jordlovens § 12 i Marker. 

Kommunen har behandlet og innvilget 7 søknader om konsesjon i medhold av konsesjonsloven. Det 

var også 2 saker om omdisponering av areal etter jordloven, dette var til juletreproduksjon.  

Avdelingen administrerer også avløserordningen ved sykdom for bøndene i Marker var det 5 saker i 
2016. 
 

Skog 

I Marker ble det avvirket 71 428 m3 til en bruttoverdi på kr. 25 558 912. Dette er en reduksjon siden 

2015 på 5771 m3, med en reduksjon i bruttoverdien på kr. 3 547 280.  Ved årets slutt var 

beholdningen på skogfond på ca. 13,7 millioner kroner. Det ble avsatt kr. 3 856 433, og det ble anvist 

investeringer for kr. 3 694 538. Skogfondssaldoene økte med 0,7 millioner. Det ble utbetalt kr. 48 416 

i tilskudd til veibygging og kr. 485 332 i tilskudd til skogkultur. NMSK tilskuddet utgjorde kr. 291 332 

og kr 193 644 til gjødsling og tettere planting. Det ble utbetalt kr. 291 332 i tilskudd til 

avstandsregulering, suppleringsplanting, mekanisk etterarbeid og markberedning, tilskuddssatsen ble 

på 29,6 %. Tilsvarende tall var i 2012 på kr. 254 968, kr. 354 121 i 2013, kr. 243 378 i 2014 og kr. 157 

179 i 2015. Avvirkningen ligger i Marker nå på et bærekraftig nivå, men det bør settes inn tiltak for å 

øke ungskogpleien ytterligere slik at produksjonspotensialet kan utnyttes bedre.  

 

Miljø: 
Renovasjons- og oppsynstjenesten på friområdene er også i 2016 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 tre campingvognene, 
som vi gav lov til å ligge på området, samt at en har inngått arbeidsavtale vedr. vask av servicehuset. 
Friluftsområdet 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. Det ble ikke søkt om naturforvaltningsmidler til 
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friområdene, men det ble lagt nytt tak på koia på Sæterøya av tidligere tildelte midler. Påbegynt 
arbeid med kartlegging og verdsetting av friluftsområder fikk en ikke anledning til å arbeide videre 
med dette året. Det ble tatt initiativ til å se på et fornyet samarbeid om Fjella-området. 
 
Det er tredje 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.  
Det er i 2017 innkjøp utstyr som forhåpentligvis kan effektivisere denne kampen noe. 
 
Østfold botaniske forening gjennomførte florakartlegging med mange funn som ble lagt inn i 
artsobservasjoner. På http://artskart.artsdatabanken.no/FaneArtSok.aspx kan man gå inn å se 
registrerte arter i Marker. 
 
Det ble i samarbeid med Klima Østfold og nabokommuner arrangert informasjonsmøte på Mysen 
vedrørende utskifting av oljefyr/omlegging til grønn energi.   
 
Miljøvernkonsulenten har sertifisert 6 virksomheter i regionen som 
miljøfyrtårnvirksomhet. 
 
Vilt: 
I 2016 ble det behandlet 28 saker i Viltnemda i 6 møter. De kommunale målsetningene for 
hjorteviltforvaltningen ble revidert forut for behandling av de 4 bestandsplanene fra elgvalda. Etter 
de nye planene ble det tildelt 162 fellingstillatelser på elg mot  årlig 218 i forrige plan. Det ble skutt 
120 elg mot 126 i 2015, som gir en fellingsprosent på 74. I arbeidet med å øke andelen eldre okse ble 
tildelt okseandel redusert, mens kalveandelen høynet. Antall sett kalv pr. kalveku har økt i forhold til 
forrige planperiode og det er en god produksjon. Ku-okse forholdet er etter målsetningen og andelen 
skutte hanndyr er bedret. Slaktevektene må følges opp videre. Det ble gjennomført aldersanalyse 
som viser at aldersbedømmelse av elg i elglagene er bra. Det ble gjennomført beiteundersøkelse, 
men for at den skal ha en verdi, må antall og plassering av prøveflater vurderes nærmere. Etter 
søknad fra elgvalda avslo Fylkestinget forskrift om utvidet elgjakt i deler av november i Marker. Nye 
krav i forbindelse med ettersøksekvipasjer i offentlig regi har tatt mye tid. 
 

 
Grafen viser antall felt elg fordelt på kjønn og alder i perioden 2010-2016 

 
Det ble gitt 748 fellingstillatelser på rådyr og pr. 16.03.17 er det rapportert 117 skutt (flere har ikke 
rapport ennå). Det ble skutt 23 bever. Hjort er en relativ ny art i kommune  der en ønsker 
dokumentasjon vedrørende observasjoner og skader. På fylket er det økt fokus på villsvin med 

http://artskart.artsdatabanken.no/FaneArtSok.aspx
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utarbeidelse av en egen forvaltningsplan med tiltak for å kunne redusere bestanden. Arrangert 
jegerprøveeksamen for 14 stk. 
 
 

Rapportering – oppfølging tilsyn: 

Det er ikke utført tilsyn på avdelingens områder 
 

 

Utfordringer fremover: 

- organisering av ny virksomhet sammen med FDV gir muligheter og utfordringer 

- kompetanse på en del sentrale områder vil bli utfordrende når samarbeidet med Aremark og 

Rømskog avvikles 

- det er fortsatt stort etterslep på oppmålingssaker og det er nødvendig med ekstra innsats for 

å komme ajour 

- ajourføring av planregister forventes å blir ferdig i løpet av året 

- bekjempelse av svartlistede arter er krevende, men kommunen har kjøpt utstyr som vi 

forventer skal forenkle arbeidet 
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Nøkkeltall økonomi 

Ansvar 

 

R 2015 R 2016 B 2016 (end) Avvik 

6300 Kulturadministrasjon 1 263 776 1 221 612 1 234 036 -12 424 

6301 Kulturvern og museer 456 971 397 611 422 004 -24 393 

6305 Folkebad 82 314 64 464 63 912 552 

6323 Kulturskole 274 893 261 360 297 270 -35 910 

6324 Ungdommens kulturhus 1 030 727 1 010 780 1 099 408 -88 628 

6326 Frivilligsentral 63 247 131 006 114 402 16 604 

6327 Bruktbutikken -9 619 -40 456 0 -40 456 

6400 Bibliotek 1 082 445 1 209 265 1 233 240 -23 975 

Sum totalt  4 244 755 4 255 642 4 464 272 -208 630 

 

I 2016 ble virksomhetenes tidligere budsjettramme redusert. Det har vært forholdsvis store 

forandringer personalmessig på kultur, fritid og bibliotek i 2016, og derfor innsparte lønnsmidler. Se 

kommentar til «Årsverk/ansatte». Det har blitt tilført noe midler fra Familie og helse til prosjekter på 

UKH. Bruktbutikken skal ikke være en kostnad for kommunen og har i 2016 et mindreforbruk på ca. 

kr 40 000,- som vil bli foreslått brukt i Ørje sentrum. Denne saken legges fram for kommunestyret i 

juni 2017. Mindreforbruket for øvrig skyldes fokus på økonomi på ansvarsområdet, noe som igjen 

gjør at det brukes mindre penger enn budsjettert. 

 

Årsverk/ansatte 

Ansvar 

 

2015 2016 

6300 Kulturadministrasjon 1,0 årsverk 1 ansatt 1 årsverk 1 ansatt 

6301 Kulturvern og museer 0,40 årsverk 1 ansatt 0,4 årsverk til 1. september 

6305 Folkebad 0,13 årsverk 1 ansatt (2) 0,12 årsverk 1 ansatt 

 

Virksomhet Kultur, fritid og bibliotek 
 

 Virksomhetsleder:  Else Marit Svendsen 
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6323 Kulturskole 0,76 årsverk 4 ansatte 0,76 4 ansatte 

6324 Ungdommens kulturhus 2,18 årsverk 3 ansatte 2,18 til 1. nov. 3 ansatte 1,18 + 

timelønte 3 ansatte  

6326 Frivilligsentral 0,5 årsverk 1 ansatt 0,5 årsverk 1 ansatt 

6327 Bruktbutikken   

6400 Bibliotek 1,1 årsverk  2 ansatte 1,1 årsverk 2 ansatte til 1.9. 

2016. 1,5 årsverk fra 1.9. 2 

ansatte 

Totalt 6,07 5,46 

 

Det har vært forandringer i personalet da virksomhetsleder for bibliotek sluttet 1. september. 

Virksomhetsleder bibliotek hadde i sin stilling 40 % på kulturminnevern, kunst og museer. Denne 

funksjonen samt personal- og økonomiansvar for bibliotek er nå lagt til virksomhetsleder kultur og 

fritid. Virksomheten heter nå Kultur, fritid og bibliotek.  Det er ansatt biblioteksjef i 100% stilling.  

Ungdomsarbeider ved UKH, 100% stilling, sluttet i sin stilling 1. november 2016. Det er foreløpig ikke 

ansatt noen i denne stillingen. Det har vært leid inn arbeidskraft på timesbasis i perioden fram til 

nyttår. UKH sin framtidige struktur må gås igjennom før utlysning av ungdomsarbeiderstillingen. 

Stillingen er for øvrig redusert til 80 % fra 1.1.2017. Kinodrift utføres som tidligere av Bygdekinoen. 

Assistentstillingen Marker kommune bidrar under filmfremvisning, og er lagt inn i stilling på UKH. 

 

Det folkehelsefremmende prosjektet «Se meg» er rettet mot ungdom og har en 50% stilling som 

økonomisk og personalmessig er underlagt virksomheten. Prosjektet har en varighet på 3 år. 

 

Sykefravær: 

 2014 2015 2016 

Korttid 1,2 % 0,7 % 0,4 % 

Langtid 8,4 % 7,6 % 1,0 % 

Sum 9,6 % 8,3 % 1,4 % 

 

Det er totalt sett lite sykefravær på kultur, fritid og bibliotek. Ved sykemeldinger over tid 

gjennomføres pålagte samtaler og det legges til rette for aktivitet og nærvær. 

 

Resultatmål 

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2016. Virksomheten skal yte gode tjenester og god 

service til kommunens befolkning. Vi har barn og ungdom i fokus og skal arbeide for at Marker 

kommune skal være en utenom det vanlige god oppvekstkommune.  

 

 

 

 



S i d e  | 53 

 

Marker kommune, årsrapport 2016   

 

Aktiviteter 2016 

Marker bibliotek 

Marker bibliotek er selvbetjent/meråpent og er åpent 06.00-22.00. Biblioteket har betjent åpningstid 

tirsdag og torsdag. Meråpent bibliotek vil si at lånere over 18 år kan logge seg inn på biblioteket 

utenfor betjent åpningstid. I 2016 var det i gjennomsnitt litt over 10 innlogginger hver eneste dag. 

Utlånstallet for 2016 var totalt 35 455. En nedgang på 3 % fra 2015. Dette skyldes at det av ulike 

årsaker er kassert bøker som har ligget i biblioteksystemet, og som har blitt automatisk fornyet. 

Førstegangsutlånet har økt med over 6 % fra 2015 til 2016. Fjernlån er bøker som er lånt inn fra 

andre bibliotek, eller lånt ut til andre. Dette økte med 16 % fra 2015 til 2016. Utlån av E-bøker har 

gått opp med 43 %. Det er i tillegg mulig å lese aviser som kan lastes ned ved bruk av app. 

Samarbeidet mellom Marker skole og Marker bibliotek er svært godt. Marker skole har egen 

skolebibliotekar og bruker mye av sin tid på biblioteket. Det er viktig med kvalifisert personale i møte 

med skolens elever.  

 

Biblioteket deltar i Østfold kulturutvikling sitt prosjekt «Fra seks til en». Målet med prosjektet er å 

utarbeide strategier for en mulig sammenslåing av kommuner og dermed biblioteker.  

 

Det har vært en rekke aktiviteter på biblioteket i 2016; Forfatterkvelder, kunstutstillinger, bokprat, 

strikkekafe hver uke, ordførerens time en gang pr måned, «Sommerles», månedlig quiz, utstillinger i 

forbindelse med høytider og merkedager, ordnet med bokdepotene, Teddybjørnens dag etc. I det 

store og hele mye aktivitet. Det ble søkt om penger fra Nasjonalbiblioteket og gitt kr 40 000. Midlene 

dekket 30 nye stoler og talerstol.  

 

Kulturvern, museer og kunst 

Følgende støttes av Marker kommune: Haldenvassdragets Kanalmuseum, Østfoldmuseene, Østfold 

Kunstnersenter, Galleri Ørje Brug, Tyndelsrudtunet, og Fotohistorisk forening. Marker kommune er 

medlem i Fortidsminneforeningen. 

 

Det har vært befaring på Nordre og Søndre fort med Forsvarsbygg. Fortene må ryddes og det legges 

opp til ny befaring på våren 2017. Det søkes å gjøre avtaler med frivillige som kan hjelpe til å holde 

vegetasjon nede på fortene. Marker kommune overtok ansvaret for Basmo festning høsten 2016. 

Venneforeningen for Basmo har i en årrekke arbeidet med tilbakeføring av noe av festningen og 

overlevering til Marker kommune ble høytidelig gjort i august 2016. Det har vært møter med 

riksantikvar og venneforeningen når det gjelder vedlikehold. 

 

Kino 

Marker kommune har en avtale med Bygdekinoen. Det har vært 17 dager og 32 filmer på kino i 2016. 

Det har vært 1 206 besøkende i 2016 mot 471 i 2015. Antall besøkende inkluderer da en gratis 

forestilling på julegateåpning med 300 besøkende. Det var en betydelig nedgang fra 2014 til 2015, og 

det ble i årsmeldingen for 2015 sagt at tiltak måtte iverksettes og kinodriften skulle vurderes etter ett 

halvt års drift i 2016. Økningen i antall besøkende i 2016 er formidabel og kino ble videreført ut året 

2016. Kinodrift videreføres i 2017. Det er Frivilligsentralen og Ungdommens Kulturhus som har 

tilsynsvaktordningen under filmfremvisning.  
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Folkebad 

Marker folkebad har åpent 26 uker på år. Det har vært 431 besøkende i badet 2016 mot 447 i 2015. 

Skolen bruker badet daglig til svømmeundervisning og aktivitet for øvrig. 

 

Kulturskole 

Det har vært 40 elever i snitt i 2016. Det undervises i piano, trommer, gitar, trekkspill, kornett og 

saksofon. Det er aspirantundervisning med note- og rytmelære. På våren arrangeres det 

rekrutteringskonsert for barn- og ungdomsskolen. Det er to konserter i året. Det samarbeids nært 

med Ungdommens Kulturhus hvor tilbud som dans, teater, studio og scene finnes. 

 

Ungdommens Kulturhus 

Ungdommens Kulturhus, UKH, skal være en trygg, stabil og utviklende arena for ungdommene i 

Marker. Det er et bredt samarbeid med skolen og lag og foreninger i bygda.  MOT’s verdier skal være 

fellesnevneren for det arbeid som utføres og legges til rette for. Fredagsklubben er en del av UKH. 

Man trenger ikke være medlem av UKH for å delta på Fredagsklubben.  

 

UKH og Fredagsklubben har en rekke arrangementer i løpet av året, ofte i samarbeid med andre: 

Kulturdag og UKM i Marker rådhus, flere konserter, 16. mai arrangement for ungdom, St.Hansfeiring 

i Tangen, vaktordning Soot spelet, barnefestival 2016, sommeravslutning, høståpning og 

juleforestilling. Den kulturelle skolesekken med 9. trinn. 9 trinn satte opp «Heksene» som en egen 

skoleforestilling . Dette ble filmet av Media og kommunikasjonslinja på Mysen videregående. Det er 

ferieaktiviteter, LAN, turer til Bodaborg,  klatre- og skogsturer. Medarrangører under Kanallekene. 

Restaurerings- og oppussingsprosjekter. Det er startet en dansegruppe med nærmere 30 deltagere 

høsten 2016. Disse hadde egen juleforestilling i Marker rådhus i desember. UKH har kinovakter 

sammen med Frivilligsentralen.  

 

MOT 

Alle besøk gjennomført. Det er skolert 4 nye UMM’ere (Ungdom med mot). Ung helaften ble 

arrangert i samarbeid med Marker Sparebank. Marker skole har tegnet avtale som «samfunnsbygger 

med MOT». MOT styret deltok på den årlige samlingen i Trondheim. Det har vært teamsamling for 

alle som har MOT som en del av jobben. Marker hadde ansvaret for årets samling av MOT-coacher 

fra hele Østlandet. 

 

«Se Meg» 

Prosjektet «Se meg» er et folkehelseprosjekt rettet mot ungdom og aktivitet i Marker. Det er ansatt 

prosjektleder i 50% stilling. Prosjektet går over 3 år og finansieres fra Helsedirektoratet. Det er 

kommuneoverlege som har hovedansvaret for prosjektet, men økonomisk og personalmessig er 

ansatt underlagt kultur, fritid og bibliotek. Prosjektet går ut på å kartlegge ungdoms 

inaktivitet/aktivitet og deltagelse, samt legge til rette for deltagelse og inkludering. 

Spørreundersøkelse for alle elever på ungdomsskolen er gjennomført. MOT kafe er opprettet på 

Marker skole. Storytell prosjekt i Marker speider er under arbeid. 

 

Frivilligsentralen 

Seniordata, Carpet Bowls, seniordans, bistand til TV- innsamlingsaksjonen, lesegrupper er aktiviteter 

hvor Frivilligsentralen har bistått. Sentralen har i samarbeid med Røde Kors hatt Åpen julefeiring. 
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Bistand til lag og foreninger. Besøks- og følgetjeneste samt andre oppgaver som naturlig hører inn 

under sentralens arbeid. Frivilligsentralen har kinovakter sammen med UKH. 

 

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 2016 ble det utbetalt kr 337 000,- i 

kulturmidler til lag og foreninger. Det ble avholdt Dialogmøte med lag og foreninger i 2016. 

 

Ungdomsråd 

Ungdomsrådet har hatt 6 ordinære møter i 2016. I tillegg har rådet deltatt/vært medarrangører på 

følgende: 16. mai arrangement for ungdom, kommunereform, formannskap- og 

kommunestyremøter. Ungdomsrådet uttalte seg om budsjettet for Marker kommune 2017.  

   

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 og annet 

Dialogmøte med lag og foreninger i Marker. Hyttemøte utenfor Rema 1000. Lørdag i slusene. 

Sootspelet. Kanallekene. St. Hans feiring i Tangen friområde. Lysvandring. Konserter.  

I tillegg kommer alle arrangementer hvor lag og foreninger er hovedarrangører. Virksomheten har 

bidratt med vakter i Infokiosk Visit Indre. Virksomheten deltar i prosjektet «Unionsleden Moss-

Karlstad» og prosjektet «Se meg». Virksomheten har ansvar for spillemidler og kommunikasjon med 

Østfold fylkeskommune om spillemidler og kulturhus, Den kulturelle spaserstokken, og vi deltar i 

diverse plangrupper kommunalt og fylkeskommunalt.   

 

Rapportering – oppfølging tilsyn: 

Ingen tilsyn. 

Det var vernerunde i Marker rådhus i 2016. Dør som fungerer som nødutgang fra tidsskriftavdelingen 

i biblioteket ble reparert. Øvrige dører i bibliotek er nå merket og i orden. 

 

Utfordringer fremover: 

I løpet av de to siste årene har kultur og fritid vært igjennom store økonomiske innsparinger. I 

økonomiplanen er det signalisert ytterligere innsparinger og reduksjon i stillinger. Innen 

virksomheten må ansvarsområder/arbeidsoppgaver gås igjennom og prioriteringer foretas. 
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Dette gjør at vi også går tilbake på Kommunebarometerets rangering på området.  

Nye arbeidsoppgaver legges stadig til virksomheten og antall stillinger blir redusert.  

 

Vi har et stort etterslep på vedlikehold på våre lekeplasser, ballbinger og anlegg. 

 

Det må fortsatt arbeides for å øke støtten til lag og foreninger. Tilrettelegging for frivillig arbeid vil 

være avgjørende for at lokalsamfunnet skal utvikles med de tjenestene innbyggerne forventer og 

ønsker. 

 

Bibliotek er en viktig arena for kunnskap, samhandling og inkludering og må ivaretas. Meråpent og 

selvbetjent bibliotek gir brukerne et større eierforhold til tjenesten. Samtidig er det viktig med 

kvalifisert personale, både i møte med brukerne og for å opprettholde et godt tilbud.  

Kulturskole og bibliotek er lovpålagte tjenester innen kulturområdet.  
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Nøkkeltall økonomi 

Ansvar 

 

R 2015 R 2016 B 2016 

(end) 

Avvik 

1010 Kommunestyre og formannskap 2 156 251 2 491 268 1 994 570 496 698 

1015 Oppvekst- og omsorgsutvalg 156 215 132 995 173 035 -40 040 

1016 Plan- og miiljøutvalg 155 216 130 268 158 458 -28 190 

1020 Støtte til politiske partier 59 998 0 60 000 60 000 

1030 Stortings- og kommunevalg 102 872 7 619 6 000 1 619 

1040 Eldreråd 10 713 18 351 10 628 7 723 

1045 Ungdomsråd 16 997 19 393 16 545 2 848 

1050 Kontrollutvalg 121 608 0 0 0 

1080 Arbeidsmiljøutvalg 200 072 321 324 345 128 -23 804 

1100 Kontroll og tilsyn 680 790 692 225 756 280 -64 055 

1200 Rådmannskontoret 2 632 383 2 543 958 3 504 533 -960 575 

1300 Økonomikontor 2 632 383 2 543 958 3 504 533 -960 575 

1400 Felles inntekter og utgifter 2 414 571 3 130 781 4 091 258 -960 477 

1405 Servicetorget 2 034 169 2 046 359 2 251 789 -205 430 

1410 Innkjøp 380 054 352 717 455 097 -102 380 

1415 Kommuneoverlege 351 716 403 048 355 530 47 518 

1420 IKT lokalt 459 357 458 345 689 000 -230 655 

1421 IKT – grenseregion 1 518 514 1 664 551 1 868 935 -204 384 

1430 Sysselsetting 438 422 676 728 440 000 236 728 

1440 Lærlingeordning 559 307 149 521 524 383 -374 862 

 

Politikk og utvalg, Stab/støtte og Religiøse formål 
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1450 Frikjøp tillitsvalgte 469 557 513 960 410 441 103 519 

1480 Pedagogisk rådgivning 1 845 808 1 659 458 1 384 600 274 858 

1700 Religiøse formål 3 491 389 3 923 624 3 669 000 254 624 

Sum totalt  24 944 035 26 378 345 28 477 233 -2 098 888 

 

Merforbruket på ansvar 1010 – Kommunestyret og formannskap skyldes høyere utgifter til 

møtegodtgjørelse enn budsjettert. Støtte til politiske partier ble ikke utbetalt i 2016. Det er utbetalt 

for 2016 og 2017 i 2017. 

Mindreforbruk på ansvar 1200, skyldes i hovedsak budsjetterte lønnsutgifter til rådmann for hele 

2016. Rådmannen tiltrådte først medio august 2016. 

Mindreforbruk på ansvar 1300 skyldes salg av tjenester til Rømskog kommune som ikke var 

budsjettert for 2016. 

Mindreforbruk på ansvar 1400 gjelder reserverte tilleggsbevilgninger (avsetninger til lønnsoppgjør). 

Her var det opprinnelig budsjettert med kr 4 722 321, mens lønnsoppgjøret kostet kr 2 546 258. 

Mindreforbruk på ansvar 1405 gjelder utgifter til IKA Østfold som er budsjettert på ansvar 1405, men 

utgiftene er ført på ansvar 1400. 

Mindreforbruk på ansvar 1420 og 1421 skyldes generelt mindre kostnader til IKT enn budsjettert, 

både på konsulenttjenester, fastlønn – budsjettert med 2 hele stillinger, men det er ansatt 1 årsverk, 

og 40 % stilling som vikar. 

Mindreforbruk ansvar 1440 – færre lærlinger enn budsjettert. 

Merforbruk på ansvar 1480 skyldes ikke budsjetterte utgifter til kjøp av barnehageplasser i andre 

kommuner. 

Merforbruk på ansvar 1700 skyldes tilbakeført merverdiavgiftskompensasjon fra 2015. Dette er en 

engangsutgift som ikke vil komme i regnskap 2017. 

 

Den største årsaken til mindreforbruket var at lønnsoppgjøret kostet Marker kommune mindre enn 

budsjettert og ikke-budsjetterte inntekter på salg av tjenester til Rømskog.  

 

Årsverk/ansatte 

Ansvar 2015 2016 

1010 Kommunestyre og formannskap - - 

1015 Oppvekst- og omsorgsutvalg - - 

1016 Plan- og miiljøutvalg - - 

1020 Støtte til politiske partier - - 

1030 Stortings- og kommunevalg - - 

1040 Eldreråd - - 

1045 Ungdomsråd - - 

1050 Kontrollutvalg - - 
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1080 Arbeidsmiljøutvalg - - 

1100 Kontroll og tilsyn - - 

1200 Rådmannskontoret 4,3 4,7 

1300 Økonomikontor 4,05 5,25 

1400 Felles inntekter og utgifter - - 

1405 Servicetorget 3,4 3,4 

1410 Innkjøp 1,0 1,0 

1415 Kommuneoverlege 0,3 0,3 

1420 IKT lokalt   

1421 IKT – grenseregion 1,4 1,4 

1430 Sysselsetting - - 

1440 Lærlingeordning - - 

1450 Frikjøp tillitsvalgte - - 

1480 Pedagogisk rådgivning 1,4 1,4 

1700 Religiøse formål - - 

Sum totalt  15,85 17,45 

 

Bemanningen er økt på økonomi, og det skyldes salg av tjenester til Rømskog og Kirkelig fellesråd for 

Rømskog og Marker.  

 

Sykefravær: 

 2014 2015 2016 

Korttid 1,2 % 0,8 % 0,8 % 

Langtid 13,0 % 3,5 % 4,2 % 

Sum 14,2 % 4,3 % 5,0 % 

 

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

liten økning i sykefraværet fra 2015 til 2016 totalt, men korttidsfraværet er uforandret. 

Stab/støtte har fokus på godt arbeidsmiljø, og gjennomfører gjennom året ulike tiltak som skal 

opprettholde det gode arbeidsmiljøet. 

 

Resultatmål 

Det er ikke gjennomført noen brukerundersøkelser i 2016. Siste medarbeiderundersøkelse var i 2015, 

og det gjennomføres en medarbeiderundersøkelse våren 2017. 
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Aktiviteter 2016 

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. Vi 

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

 

Det er i 2016 byttet saksbehandlingssystem, noe som har medført mer jobb på servicetorget, og 

endringer med blant annet elektronisk arkiv. 

 

Økonomiavdelingen har også tatt over regnskapsføringen for Rømskog kommune frem til 

01.01.2020. I tillegg har vi også tatt over regnskapene til Marker kirkelige fellesråd og Rømskog 

fellesråd. Denne avtalen ble signert i løpet av 2016, og er derfor ikke tatt høyde for i budsjett 2016. 

 

IKT har i 2016 arbeidet med å kartlegge ulike løsninger for en ny plattform. Dette er noe av grunnen 

til at det også er brukt mindre penger enn normalt for denne virksomheten i 2016.  

Aremark går ut av IKT-samarbeidet 01.04.2017. Rømskog går ut av avtalen 01.01.2020, men ved nye 

løsninger fra nå vil Marker og Rømskog tegne avtaler hver for seg. 

 

Innkjøp er også en del av fellessamarbeidet med Rømskog og Aremark. I tillegg er vi med i 

innkjøpssamarbeidet for Indre Østfold hvor Eidsberg er vertskommune. Det er i 2016 gjennomført 

diverse innkjøpsprosjekter for alle tre kommunene hvor vår egen innkjøpsrådgiver har deltatt. 

 

Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver. Dette innebærer blant annet at hun 

 gir råd til kommunens ledelse i medisinske og helserelaterte forhold.  

 tar egne initiativ overfor kommunens ledelse i  forhold knyttet til kommunale helsetjenester 

og befolkningens helsesituasjon. 

 

Pedagogisk rådgivning har i tillegg til skole- og barnehagefaglig rådgiver også en pedagogisk leder 

som jobber for alle barnehagene i Marker kommune, også de private. 

 

Skole- og barnehagefaglig rådgiver utfører blant annet tilsyn med barnehagene, samordna opptak til 

barnehagene, veiledning til barnehagene, samt tellinger og tilskudd til de private barnehagene 

gjennom året. I forhold til skole skal denne stillingen fatte vedtak i forhold til voksenopplæring, 

styrerepresentant i PPT, kvalitetsforum i Mortenstua, administrativ skoleeierrepresentant 

interkommunalt, kvalitetsmelding skrives sammen med virksomhetsleder og politiske saker også 

sammen med virksomhetsleder. 

 

Rapportering – oppfølging tilsyn: 

Ingen tilsyn for 2016. 

 

 

Utfordringer fremover: 

- Samarbeid mellom stab/støtte og virksomhetene, slik at vi kan utfylle og avlaste hverandre 

på flere områder. 
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- Bruke de IKT systemene vi har i dag på en mer effektiv måte, og utnytte alle mulighetene de 

tilbyr 

- Holde stort fokus på den overordnede kvalitets-, HR- og organisasjonsutviklingen. 

- Beholde og rekruttere dyktige ansatte 

- Fortsatt fokus på sykefravær og nærvær 

- Videreutdanning/opplæring og kurs er en nødvendighet for å holde seg oppdatert i forhold til 

nytt regelverk og nyheter på forskjellige programvareløsninger 

- Følge opp de anbefalinger som er gitt gjennom deltakelse i KS-nettverket og resultatene fra 

Kommunekompasset 

- Kommunen har en stor utfordring med å få på plass pålagte/anbefalte planer  

- Samfunnssikkerhet og beredskap må løftes inn i all planlegging og i kommunens målarbeid 
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Nøkkeltall økonomi 

Ansvar 

 

R 2015 R 2016 B 2016 (end) Avvik 

2400 Private barnehager 12 301 291 13 157 867 13 150 000 7 867 

Sum totalt  12 301 291 13 157 867 13 150 000 7 867 

 

Tallene viser et lite merforbruk på kr 7 867. 

 

I 2016 er det utbetalt kr 11 936 357 i tilskudd til de private barnehagene. Det er utbetalt kr 1 061 307 

til styrking av barnegruppene i de forskjellige private barnehagene, kr 77 452 i refusjon søsken 

moderasjon og kr 82 751 i tilskudd til redusert foreldrebetaling. 

 

Utfordringer fremover: 

Vi har fortsatt noe assistanse fra Telemarksforskning når det gjelder utregning av tilskuddet. 

 

Det er mange usikre faktorer når man budsjetterer tilskudd til de private barnehagene, for eksempel 

vet man ikke på forhånd og for så vidt også fra år til hvor stor utbetaling det vil bli i tilskudd til 

redusert foreldrebetaling. Styrking av barnegruppene er også vanskelig å forutsi, da denne også vil 

variere fra år til år. 

 

Det er stadig endringer i regelverket rundt dette med barnehager og private barnehager, og det er 

vanskelig for en liten kommune med begrensede ressurser i administrasjon og følge med på alle disse 

endringene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Private barnehager 
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Nøkkeltall økonomi 

Ansvar 

 

R 2015 R 2016 B 2016 (end) Avvik 

7600 Næringsutvikling 355 374 246 919 -36 577 283 496 

7610 Reiseliv 0 -26 838 0 -26 838 

7630 Haldenkanalen 405 633 386 498 500 000 -113 502 

7640 innovasjon Grenseland 0 23 824 0  23 824 

7650 Regionalpark Haldenkanalen -126 576 -61 041 -170 197 109 156 

7660 Internasjonalt samarbeid 1 080 32 820 40 000 -7 180 

7670 Barnas Grenseland 13 182 113 543 0 113 543 

7675 Bolyst -33 617 36 326 228 923 -192 597 

7680 Utviklingsavtalen 229 466 334 797 300 000 34 797 

Sum totalt  844 542 1 086 848 862 149 224 699 

 

Årsaken til merforbruket i 2016 er at merinntekt 2015 på kr 300 000 ble videreført i budsjett for 

2016. Dette er en inntekt knyttet til at vi fakturerte de andre grensekommunene og regionalparken 

ekstra for vår arbeidsinnsats. Det var ikke noe slikt vedtak i 2016, noe som burde vært gjort rede for i 

tertialrapport. 

 

Årsverk/ansatte 

Ansvar 2015 2016 

7600 Næringsutvikling   

7610 Reiseliv  1/1 

7630 Haldenkanalen   

7640 innovasjon Grenseland   

 

 

Næringsutvikling 
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7650 Regionalpark Haldenkanalen 1/1 1/1 

7660 Internasjonalt samarbeid   

7670 Barnas Grenseland   

7675 Bolyst   

7680 Utviklingsavtalen   

Sum totalt 1/1 2/2 

 

Det er ingen ansatte kun med ansvar for næringsutvikling, men dette utføres som en del av 

oppgavene i rådmannens stab. I regionalparken, som Marker kommune er vertskommune for, har vi 

hatt en medarbeider på full tid. Hun er nå også prosjektlederansvar for Interregprosjektet 

Unionsleden, så hun er bare 30% hos oss. Marker kommune har inntil videre også overtatt ansvaret 

for Visit Indre Østfold og har i den forbindelse en medarbeider på heltid. Videre skjebne for Visit 

Indre avgjøres i løpet av 2017. Kommunereformens utfall vil være utslagsgivende for arbeidet med 

næringsutvikling og turisme i regionen framover. 

 

Sykefravær: 

 2014 2015 2016 

Korttid 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Langtid 0,0 % 1,9 % 0,0 % 

Sum 0,0 % 1,9 % 0,0 % 

 

 

Resultatmål 

Kommuneplanen har vedtatt følgende mål for området 

Mål 1:  Å fortsatt ha en positiv befolkningsutvikling 
 

Slik gjør vi det: 

 bygge en levende, attraktiv bygd med gode møteplasser 

 gjøre det lett for nyinnflyttede å etablere nettverk 

 attraktive boligformer som skiller seg ut 

 bygge opp et tilbud av varierte boligtyper 

 tilrettelegge for pendling og hjemmekontor 
 

Mål 2:  Opprettholde lokalt arbeidsmarked 
 

Slik gjør vi det: 

 drive lokal næringsutvikling i basisnæringene 

 støtte landbruket og fasilitere foredling av lokale råvarer 

 legge opp til økt interaksjon mellom lokale aktører 
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 etablere kontorfellesskap for pendlere og gründere 

 satse videre på Regionalparken 

 

Aktiviteter 2016 

 

Det ble i 2015 etablert 45 nye bedrifter i kommunen, men også 

en god del ble avviklet. I følge NHOs kommune-NM, så er vi på 

toppen i Østfold og på 24. plass i landet (5. plass i 2015) 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. Tidligere har det vært utfordringer knyttet til tomme 

handels, industri- og kontorlokaler, men dette er gledelig nok 

nå ikke tilfelle. Opparbeiding av Sletta II startet i 2015 i 

forbindelse med bygging av ny E18 og Statens Vegvesen 

avslutter sin virksomhet der sommeren 2017. Det er fortsatt 

aktuelt med etablering av datalagringssenter på arealet, men i 

mindre omfang enn tidligere skissert. Dette er aktualisert igjen 

etter at Scanergy ble gitt endelig tillatelse til utbygging av 

vindkraft i kommunen. 

Ørje sentrum er svært viktig for kommunen. Det ble i 2016 

bevilget midler til bryggepromenade i Tangen og vi fikk også 

tilskudd fra Sparebankstiftelsen til dette. Tiltaket vil bli 

gjennomført før sommeren 2017. Det er også innkjøpt 

krakker, treningsapparater og tilrettelagt for 6 

oppstillingsplasser for bobiler. Dette er en oppfølging av 

anbefalingene fra Snøhetta etter en workshop som Marker 

kommune og Regionalpark Haldenkanalen gjennomførte.  

Det ble også bygd en turistinformasjon som ble betjent i 

samarbeid med Visit Indre og Regionalparken. Turist-

informasjonen var svært godt besøkt. 

Videre tilrettelegging i forhold til infrastruktur og møteplasser 

i sentrum er viktig. Ørje skal være et hyggelig sted å besøke. 

Dette er det fokusert spesielt på i samfunnsdelen av 

kommuneplanen som nylig er vedtatt. 

 

Kommunen har også i 2016 bidratt med en del midler knyttet til markedsføring av handelsstandens 

aktiviteter, og har også bidratt med noe arbeidskapasitet. Lions Club har gitt beskjed om at 2016 var 

siste år de tok ansvar for julegateåpning og julegatebelysning. I 2017 må kommunen gjøre dette selv 

og også kjøpe inn ny belysning.  

Fordeling av arbeidsplasser i Marker 

Jord/skogbruk/fiske 10,0 % 

Industri og olje 7,0 % 

Byggevirksomhet 10,3 % 

Varehandel 19,0 % 

Overnatting og servering 1,5 % 

Offentlig administrasjon 8,4 % 

Undervisning 6,8 % 

Helse-sosial 16,6 % 

Tjenester 20,4 % 

SUM 100,0 % 
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Heller ikke i 2016 har kommunen avsatt eller fått tildelt midler til næringsfond. Det er derfor ikke 

annonsert med søknadsfrist. Fylkeskommunen har langt mindre regionale utviklingsmidler til 

rådighet enn tidligere, noe som i stor grad påvirker vårt utviklingsrettede arbeid. Vi har i 2016 

avsluttet et par prosjekter som tidligere er innvilget og levert en søknad om nye aktiviteter sammen 

med Aremark og Rømskog 

 

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 og 2016 har denne vært utgitt bare 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 de siste to årene. 

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. 2016 har vært siste år med fylkeskommunale midler i 

avtalen i sin opprinnelige form. Avtalen er avsluttet og pengene kanalisert inn i Næringsriket, som er 

Østfold fylkeskommunes satsing på næringsutvikling. Grensekommunene har mulighet til å søke 

midler, men da spesielt til aktiviteter som forsterker regionalparkens satsinger.  

Regionalpark Haldenkanalen 

Regionalparken har revidert sine strategier og rådsmøtet har vedtatt følgende 

strategier for det videre arbeidet.  

Organisasjon 
o Bidra aktivt i arbeidet med å styrke regionalparkenes posisjon i Norge 

  
Merkevare 

o Videreutvikle merkevaren Haldenkanalen basert på felles historie 
o Gjøre regionen kjent for godt vertskap 
o Aktiv informasjon, kommunikasjon og markedsføring 
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Opplevelsesnæring 
o Skape et levende og variert båtliv på kanalen 
o Bidra til mangfoldig og lønnsom opplevelsesnæring i hele 

regionen 
o Benytte Haldenkanalens artsmangfold som grunnlag for 

verdiskaping 
o Utnytte Fredriksten festnings markedsposisjon 
o Etablere innovasjonsmiljø for naturbasert turisme 
o Utrede forbindelsen Haldenkanalen-Dalslands kanal 
o Gjenskape Villmarksveien som attraksjon og turistvei  

  
Stedsutvikling 

o Videreutvikle fysiske innfallsporter til fyrtårn for samarbeidet i alle kommunene 
o Øke tilgjengelighet og knytte regionen sammen 

  
Primærnæring 

o Mobilisering i forhold til grønt entreprenørskap 
o Bidra til god landskapspleie og bedre vannkvalitet 
o Bidra til økt verdiskaping knyttet til jakt og fiske 
o Utnytte vårt potensiale knyttet til hytteutvikling 

 

Det vises til egne rapporter på parkens hjemmeside for de ulike aktivitetene.  

Kommunens attraktivitet og utvikling 

Telemarksforskning utgir hvert år sin regionale analyse og attraktivitetsbarometer som rangerer 

kommunene etter hvor godt vi gjør det på de tre områdene bosetting, bedrift og besøk. 

 

Næringsattraktivitet  

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 arbeids-

plasser.   

Selv om vi gjør det godt i forhold til etablerings-

frekvens og bedriftenes lønnsomhet, så er antallet 

arbeidsplasser i kommunen redusert betydelig. 

Bedrifter er flyttet ut eller er nedlagt. 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, over 8% siden 2011. 

http://haldenkanalen.org/regionalparken/analyse/
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Bostedsattraktivitet 

Marker kommune har over tid 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, og dette forsterket 

seg ytterligere i 2016, hvor befolkningstallet igjen kom under 

3.600. 

Vi rangeres imidlertid som en av de mest attraktive 

kommunene i Østfold og på 32. 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. 

Våre prognoser er imidlertid ikke så gode når det gjelder 

innbyggerantallet.  Figuren viser at mange av kommunene i 

Indre Østfold vil kunne ha en utfordring i fremtiden, og Marker er 

sammen med Rømskog den komunen som forventes å ha lavest 

befolkningsvekst. Telemarksforkning uttaler at: De kommunene 

som har sterkere nedgang i lavvekstsecenariet enn vekst i 

høyvekstscenariet, må ha ha høy samlet attraktivitet for å unngå 

nedgang. I Østfold er dette Marker og Rømskog.   Vi må derfor 

gjennom tiltak sørge for at Marker er attarktivt nok til å 

opprettholde innbyggertallet.   

 

 

Utfordringer fremover: 

I kommuneplanen er utfordringene knyttet til næring 

oppsummert slik 

o bygge en levende, attraktiv bygd med gode møteplasser 
o gjøre det lett for nyinnflyttede å etablere nettverk 
o attraktive boligformer som skiller seg ut 
o bygge opp et tilbud av varierte boligtyper 
o tilrettelegge for pendling og hjemmekontor 
o drive lokal næringsutvikling i basisnæringene 
o støtte landbruket og fasilitere foredling av lokale råvarer 
o legge opp til økt interaksjon mellom lokale aktører 
o etablere kontorfellesskap for pendlere og gründere 
o satse videre på Regionalpark-satsningen 

 

Attraktivitet kommer ikke av seg selv, og det aller viktigste kommunen kan gjøre er å legge til rette 

for de som vil noe, enten det er ildsjeler, næringsdrivende eller andre. 
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Kommunebarometeret 

 
Vi har i år valgt å legge noe vekt på kommunens resultat i kommunebarometeret i årsrapporten. 

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 126 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. 

De fleste tallene som ligger til grunn for rangeringen i 2016 er fra 2015, med unntak av tallene for 

økonomi hvor regnskapet for 2016 er lagt til grunn. Det er kommet nyere tall på noen områder, men 

ikke alle disse var tilgjengelig da rapporten ble skrevet. 

 

Totalplassering 

 

Marker har i sum en god plassering, som nr 104 av landets 428 kommuner, og som det går fram 

nedenfor produserer vi godt inntektsnivået tatt i betraktning. Som også den utvidede Kostra-

analysen viste, er Marker kommune av de kommunen i landet med lavest inntektsnivå. Dette bildet 

er endret noe som konsekvens av at eiendomsskatt er innført, men likevel er vi i nedre del av 

resultatlisten. 

Oppsummert for alle virksomheter 

 
Innen hvert av områdene er det en rekke underområder som ligger til grunn for den samlede 

vurderingen. Dette gjengis ikke i årsrapporten, men utdypes mer i utfordringsdokumentet som skal 

legges til grunn for neste års budsjett og økonomiplanen. 

Kommunal Rapport oppsummerer 2016 for Marker slik: 

«Marker er på 104. plass i Kommunebarometeret 2016 fra Kommunal Rapport. Kommunen får en 

plassering et godt stykke opp på totaltabellen. I totaltabellen - men bare der - justerer vi for 

økonomiske rammebetingelser. Totalt er profilen klart mer positiv enn normalen i Kommune Norge.  

Kommuner som havner i toppen av barometeret har generelt klart flere gode plasseringer enn andre, 

men det er ikke slik at enkelte kommuner er i toppen på alle områder, mens andre er helt i bunn. I 



S i d e  | 70 

 

Marker kommune, årsrapport 2016   

 

snitt har en kommune like mange gode som svake plasseringer. Det er den totalt miksen som avgjør 

plasseringen. 

En kommune som får en svak plassering har ikke nødvendigvis dårlige tjenester og er ikke et dårlig 

sted å bo. Poenget er at kommunen sannsynligvis har noe å lære av liknende kommuner som ligger i 

toppen av den samme tabellen. Hvis vi ser bort fra kommunenes ulike økonomiske utgangspunkt, 

kommer Marker på en 200. plass. Nøkkeltallene er klart bedre enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi.  

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 helt i 

toppsjiktet. Over tid ser vi også en klart bedre plassering innen både barnehage og helse enn 

tidligere. Nøkkeltallene som trekker mest ned er innen de to viktigste sektorene, grunnskole og pleie 

og omsorg. Det blir en dårligere plassering på begge tabeller i år.» 

 

 

 

Økonomi  
 

For økonomi er de foreløpige tallene for 2017 klare, det vil si rangeringen som er basert på 11 

nøkkeltall fra 2016-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: 

  



S i d e  | 71 

 

Marker kommune, årsrapport 2016   

 

 

 

Rangering ØKONOMI fylket 5 Rangering ØKONOMI gruppe  5 

Korrigert inntektsnivå 93 Rangering ØKONOMI samlet 96 

Korrigert netto driftsresultat siste år 25 Korrigert netto driftsresultat siste 
fire år 

240 

Brutto driftsresultat siste år i prosent av 
brutto driftsinntekter 

30 Disposisjonsfond i prosent av 
brutto driftsinntekter 

253 

Endring i disposisjonsfond siste år 12 Netto renteeksponert gjeld i 
prosent av brutto driftsinntekter 

71 

Endring i renteeksponert gjeld siste år 17 Snitt siste fire år, som andel av 
brutto driftsinntekter 

74 

Andel av investeringene som 
finansieres med lån, siste fire år 

193   

 

Marker er når økonomi nå av landets 100 kommuner og 5. 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. 

 
Nr Kommune 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Endring 

101 Halden 400 397 412 399 391 345 376 354 22 

104 Moss 340 264 328 329 314 189 187 172 15 

105 Sarpsborg 258 237 274 306 337 393 340 289 51 

106 Fredrikstad 373 365 314 248 262 252 279 237 42 

111 Hvaler 192 97 246 185 124 305 288 384 -96 

118 Aremark 176 294 302 197 198 106 301 387 -86 

119 Marker 285 181 174 228 179 343 221 96 125 

121 Rømskog 22 11 2 7 1 3 40 16 24 

122 Trøgstad 53 50 35 8 18 12 14 21 -7 

123 Spydeberg 249 330 261 225 251 327 250 369 -119 

124 Askim 231 159 190 218 266 198 157 158 -1 

125 Eidsberg 278 298 337 280 113 257 226 277 -51 

127 Skiptvet 65 31 32 155 44 51 76 35 41 

128 Rakkestad 343 289 288 309 299 335 300 259 41 

135 Råde 256 228 192 91 96 137 124 124 0 

136 Rygge 263 177 173 193 238 217 252 253 -1 

137 Våler (Østf.) 93 138 137 204 71 20 21 15 6 

138 Hobøl 318 232 208 131 195 243 337 217 120 
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Vi tar også med noen grafiske fremstillinger der vi i tillegg til å sammenlikne oss med nabo-

kommuner, kommunegruppe og fylke også tar med en sammenlikning med to av de kommunene i 

landet som KS-konsulent mente vi var mest sammenliknbare med.  

 

 

 

Netto driftsresultatet i 2016 var svært godt og blant de 25 beste i landet. Årsaken til det gode 

resultatet er forklart andre steder i dokumentet. 
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Vi har totalt sett et svært begrenset disposisjonsfond, men den prosentvise endringen i fondets 

størrelse var svært god i 2016, 12. plass i landet. 

 

 

I forhold til sammenlikningskommunene er gjeldsgraden i Marker lav. 
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