
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

Møteinnkalling 
 
Utvalg: KOMMUNESTYRET 
Møtested: Marker rådhus - kommunestyresalen 
Møtedato: 27.09.2011 
Tidspunkt: 18.00 
 
Forfall meldes på tlf 45406516 eller hanne.beate.vigen.hattestad@marker.kommune.no  som 
sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Innhold  
PS 42/11 11/478   
 Godkjenning av protokoll  

 
PS 43/11 11/478   
 Referat/Melding 

 
PS 44/11 10/323   
 Budsjettjustering, kjøp av eiendom i sentrum - gnr. 90 bnr. 306  

 
PS 45/11 11/492   
 Ski-NM 2014 Søknad om kommunal garanti  

 
PS 46/11 11/555   
 Tertialrapport 2.tertial 2011  

 
PS 47/11 11/406   
 Barne-  og ungdomsarbeider – utvidelse av stillingsressurs. 

 
PS 48/11 11/68   
 Budsjettjustering, kommunalt tilskudd til private barnehager 2011  

 
PS 49/11 06/242   
 Eventuell spørretime  

 
Før møtet starter kommer det en representant fra Oppreisningsordningen og vil orientere. 
 
 
Stein Erik Lauvås  
Ordfører  
 Eva Enkerud 
 rådmann 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler:  
Dato:   
Saksmappe:  11/478 
 

 

 

Godkjenning av protokoll  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
42/11 Kommunestyret 27.09.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Protokoll fra kommunestyrets møte 21.06.2011 godkjennes. 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler:  
Dato:   
Saksmappe:  11/478 
 

 

 

Referat/melding  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
43/11 Kommunestyret 27.09.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Varmepumpe 
 
Saksbehandler:  Vidar Østenby Arkiv:  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
45/11            Formannskapet              e-post (ferien) 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Utbygging av de eksisterende varmepumpene ved Marker bo- og servicesenter og Marker 
Rådhus, med en kostnadsramme på kr 3 mill, godkjennes. 
 
Tiltaket finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler.  
 
Eventuelle erstatningsmidler tilbakeføres. 
 
Vedtaket er fattet i henhold til kommunelovens §13 (hasteparagrafen) 
 
Behandling: 
Ordfører Stein Erik Lauvås hadde følgende tilleggsforslag: 
”Det inviteres til møte med nåværende leverandør for å drøfte situasjonen som har 
oppstått. Rådmannen bes om å invitere til møte slik at utfallet av dette kan refereres til kommunestyret 
i september.Deltagere i møtet fra Marker kommune skal være Formannskapets medlemmer.” 
 
Representanten Grete Bjerke (SP) foreslo følgende vedtak: 
”Eksisterende varmepumpe repareres, slik at det gis tid til dialog med leverandør og konsulent av 
eksisterende anlegg  for en eventuelt erstatningssak. 
Da en er kjent med planer om et bioenergianlegg i sentrum, ønskes dette utredet som et alternativ til 
nye varmepumper.” 
 
Siden formannskapets medlemmer ved tilbakemeldingen ikke var kjent med det alternative forsalget 
fra Bjerke, gis det frist ut uken til en tilbakemelding på dette.  
 
Medlemmer som ønsker å stemme for Bjerkes forslag til vedtak, må gi tilbakemelding om dette i løpet 
av uken. 
 
Hvis en ikke hører noe, anses opprinnelig tilbakemelding som opprettholdt. 
 
Rådmannens forslag til vedtak  med ordfører Stein Erik Lauvås tilleggsforslag ble vedtatt mot 1 
stemme avgitt av representanten Grete Bjerke. 
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Vedtak i formannskapet: 
Utbygging av de eksisterende varmepumpene ved Marker bo- og servicesenter og Marker 
Rådhus, med en kostnadsramme på kr 3 mill, godkjennes. 
 
Tiltaket finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler.  
 
Eventuelle erstatningsmidler tilbakeføres. 
 
Det inviteres til møte med nåværende leverandør for å drøfte situasjonen som har oppstått. Rådmannen 
bes om å invitere til møte slik at utfallet av dette kan refereres til kommunestyret i 
september.Deltagere i møtet fra Marker kommune skal være Formannskapets medlemmer. 
 
 
Vedtaket er fattet i henhold til kommunelovens §13 (hasteparagrafen) 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  611 &50 
Saksbehandler: Per Øivind Sundell 
Dato:  07.09.2011 
Saksmappe:  10/323 
 

 

 

Budsjettjustering, kjøp av eiendom i sentrum - gnr. 90 bnr. 306  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
49/11 Formannskapet 15.09.2011 
44/11 Kommunestyret 27.09.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Investeringsbudsjettet for 2011 justeres slik: 
 

      Økning  Økning    
Kontonummer   Opprinnelig/ Reduksjon  Reduksjon  Budsjett e/ 

 Kontonavn Nå budsjett Utgifter Inntekter justering 

0285 7600 325 510 Kjøp av eksisterende bygg 0 1 350 000 0 1 350 000
0230 7600 325 510 Vedlikehold 0 250 000 0 250 000
0940 7600 325 510 Bruk av disposisjonsfond 0 0 -1 600 000 -1 600 000

    0
SUM  0 1 600 000 -1 600 000 0

 
Obligatoriske budsjettskjemaer justeres tilsvarende 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 15.09.2011 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

Investeringsbudsjettet for 2011 justeres slik: 
 

      Økning  Økning    
Kontonummer   Opprinnelig/ Reduksjon  Reduksjon  Budsjett e/ 

 Kontonavn Nå budsjett Utgifter Inntekter justering 

0285 7600 325 510 Kjøp av eksisterende bygg 0 1 350 000 0 1 350 000
0230 7600 325 510 Vedlikehold 0 250 000 0 250 000
0940 7600 325 510 Bruk av disposisjonsfond 0 0 -1 600 000 -1 600 000

    0
SUM  0 1 600 000 -1 600 000 0

 
Obligatoriske budsjettskjemaer justeres tilsvarende 
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Bakgrunn: 
 

I k.sak 39/10 fattet kommunestyret følgende vedtak: 
 

”Marker kommune kjøper eiendommen gnr. 90, bnr. 306 for en pris av inntil kr 1.350.000 
eks. omkostninger.  I tillegg kommer kr 250.000 til vedlikehold. 
 

Ordfører gis fullmakt til forhandlinger knyttet til avtalens innhold innen denne rammen. 
 

Avtalen legges fram for formannskapet for endelig godkjenning. 
 

Kostnaden dekkes av disposisjonsfondet. 
 

Det opprettes et vedlikeholdsfond hvor fremtidige husleieinntekter på eiendommen 
godskrives.” 
 
Da eiendommen ikke er overdratt til kommunen før nå i høst fordres at det fattes vedtak om 
budsjettjustering for 2011 slik at det foreligger et budsjett for det året posteringen faktisk 
foretas. 
 
 
Vurdering: 
 

Ut fra kommunestyrets vedtak i k.sak 39/10 foreslås etter dette at investeringsbudsjettet for 
2011 justeres slik: 
 

      Økning  Økning    
Kontonummer   Opprinnelig/ Reduksjon  Reduksjon  Budsjett e/ 

 Kontonavn Nå budsjett Utgifter Inntekter justering 

0285 7600 325 510 Kjøp av eksisterende bygg 0 1 350 000 0 1 350 000
0230 7600 325 510 Vedlikehold 0 250 000 0 250 000
0941 7600 325 510 Bruk av disposisjonsfond 0 0 -1 600 000 -1 600 000

    0
SUM  0 1 600 000 -1 600 000 0
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  C21  
Saksbehandler: Else Marit Svendsen 
Dato:  07.09.2011 
Saksmappe:  11/492 
 

 

 

Ski-NM 2014 -  Søknad om kommunal garanti  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
52/11 Formannskapet 15.09.2011 
45/11 Kommunestyret 27.09.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune gir en kommunal garanti pålydende kr 1. 300.000,- til utbygging av løyper 
og anlegg  i forbindelse med Ski NM  del 1 i 2014. 
Ved eventuell utløsing av garantibeløpet dekkes beløpet av disposisjonsfondet. 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 15.09.2011 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
Det forutsettes at Eidsberg kommune stiller sitt garantibeløp til disposisjon. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune gir en kommunal garanti pålydende kr 1. 300.000,- til utbygging av løyper 
og anlegg  i forbindelse med Ski NM  del 1 i 2014. 
Ved eventuell utløsing av garantibeløpet dekkes beløpet av disposisjonsfondet. 
Det forutsettes at Eidsberg kommune stiller sitt garantibeløp til disposisjon. 
 
 
Sammendrag: 
Følgende skiklubber i Indre Østfold søker Norges Skiforbund om å få arrangere NM på ski 
del 1 i 2014: Ørje Idrettslag, Rødenes Idrettslag, Mysen Idrettsforening, Slitu Idrettsforening, 
Hærland Idrettslag, Trøgstad Skiklubb og Båstad Idrettsforening. 
 
Arbeidsgruppa består av leder Kjell-Erik Kristiansen, Sigmund Vister, Ingar Diskerud, Kåre 
Steffensen, Torkel Ruud, Bjørnar Fundingsrud, Nils Skogstad, Thore Berglund og Kjeld 
Henning Sandem. 
 
Bakgrunn: 
Ovennevnte arbeidsgruppe jobber med å få ski-NM til Indre Østfold i 2014. Dette vil bli en 
historisk begivenhet idet det vil være første gang ett ski-NM arrangeres i Østfold og det er 
første gang ett ski-NM har løype både i Norge og Sverige. I 2014 er det dessuten 200 år siden 
frigjøringen i 1814.  
Arbeidsgruppa søker derfor under mottoet ”Ski-NM 2014 – et historisk NM” 
 
Momarken travbane er tenkt som hovedarena med tre konkurransedager. Kjølen Sportcenter 
er tenkt som arena en konkurransedag hvor sprinten gjennomføres.  
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Fra Momarken går løypene i området på og rundt Høytorp fort. Ett NM arrangement gjør det 
mulig å utvikle løyper som også for framtida vil bli ett bra mosjonsanlegg for hele regionen. 
Området vil etter NM ha store utviklingsmuligheter. 
På Kjølen Sportcenter er løypenettet der, men må oppgraderes slik at man får en moderne og 
internasjonal konkurranseløype. Stadionanlegget trenger også forbedringer. 
 
Søknadsfristen for ski-NM er 30. september 2011 og arbeidsgruppa kan ikke søke uten en 
økonomisk garanti for at utbyggingen gjennomføres. Det arbeides hardt med 
finansieringsmuligheter, men svar på alle henvendelser og søknader vil ikke foreligge innen 
30. september 2011. Derfor søkes Eidsberg og Marker om en kommunal garanti inntil 
eventuelle svar foreligger. 
 
Norconsult AS, Askim, har gjort en forundersøkelse om utarbeidelse av nødvendige løyper på 
Høytorp fort. Her beløper kostnadene seg til 7,4 millioner kroner. Nødvendige forbedringer 
på Kjølen Sportcenter er beregnet til ca 0,6 millioner kroner. Altså totalt 8 millioner kroner.  
Dugnadsarbeide i forbindelse med NM – arrangementet og utbyggingen av løypene er 
stipulert til 3 millioner kroner.  
Den reelle kostnaden vil da bli 5 millioner kroner som skal finansieres gjennom tippemidler, 
bidrag fra Eidsberg og Marker kommune, Østfold fylkeskommune og øvrige 
sponsorer/stiftelser etc.  
Det søkes derfor om ett garantibeløp på 5 millioner kroner. 
Det foreslås at garantien deles 75/25 mellom Eidsberg og Marker. For Marker kommunes vil 
garantibeløpet da bli 1,3 millioner kroner.  
 
Hvis Indre Østfold skulle bli tildelt ski-NM i 2014 må det arrangeres ett prøvearrangement i 
2013 for å vise at anleggene kan brukes.  
 
Driftsutgiftene på anleggene vil ikke, ifølge klubbene som drifter anleggene i dag, øke 
nevneverdig. 
 
Arbeidsgruppa søker om å arrangere det norske og svenske mesterskapet sammen. Det vil gi 
dobbel PR for arrangør samtidig som det gir forbundene halve kostnaden for TV produksjon.  
 
Det er stor interesse for søknaden i både norske og svenske skimiljøer. 
 
Det er positive tilbakemeldinger fra skiforbundets representanter som har vært på befaring. 
Det samme gjelder NRK’s hovedproducer Ola Fagerheim. Løypene er utviklet i samarbeid 
med NSFs ekspert Hermod Bjørkestøl. 
 
Planene er presentert for regionrådet i Indre Østfold og det ble vist stor begeistring for 
prosjektet.  
 
Vurdering: 
Ett ski-NM i Indre Østfold i 2014 ville bli historisk på flere vis. Ikke bare ville det være første 
gang at ski-NM er i Østfold, men vi har pr i dag dame- og herreløpere som hevder seg i 
verdenstoppen  som kommer fra Indre Østfold. Indre Østfold vil få uvurderlig reklame 
gjennom direktesendt TV over fire dager, og flere timer pr dag. Arrangementet vil være 
positivt for næringsdrivende i distriktet.  
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En utfordring for arbeidsgruppa vil være finansieringen av utbyggingen. Samtidig er det 
allerede så mye som ligger godt til rette, som f.eks Momarken som allerede har fasiliteter til 
store TV overførte arrangementer.  
En utvikling av de to arenaene i distriktet vil i ettertid bety mye for beboerne, ikke bare i 
Eidsberg og Marker, men i hele Indre Østfold. Anleggene kan brukes til å mosjonere med 
enten gåing, løping, sykling etc. Området på Høytorp har store utviklingsmuligheter med 
f.eks lysløype, rulleskiløype, skiskytteranlegg osv.. 
Rådmann gjør oppmerksom på at det er varslet søknad om kommunal medfinansiering i 
størrelsesorden 400 000 kroner. 
 
 
Konklusjon: 
Marker kommune gir en kommunal garanti pålydende kr 1. 300.000,- til utbygging av løyper 
og anlegg  i forbindelse med Ski NM  del 1 i 2014. 
 
 
Vedlegg: 
Søknader ski-NM, skid-SM og presentasjon av løypenett, klubber etc. 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: Per Øivind Sundell 
Dato:  16.09.2011 
Saksmappe:  11/555 
 

 

 

Tertialrapport 2.tertial 2011  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
46/11 Kommunestyret 27.09.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Tertialrapport for Marker kommune 2.tertial 2011 tas til etterretning. 
 
Bakgrunn: 
 

Forskrift om årsbudsjett §10 sier at ”administrasjonssjefen, eventuelt kommunestyret eller 
fylkesrådet, skal gjennom budsjettåret legge frem rapport for kommunestyret eller fylkes-
tinget som viser utviklingen i inntekter og utgifter i henhold til vedtatte årsbudsjett”. 
Uttrykket ”gjennom budsjettåret” tolkes i forklaringene til forskriften til å være minimum to 
ganger pr år.  
 
Rådmannen har vurdert det hensiktsmessig å foreta rapporteringen etter hvert tertial. 
Revisjonen og formannskapet blir i tillegg orientert dersom det oppstår vesentlige avvik 
utenom tidspunkt for tertialrapportering. 
 
Virksomhetenes tertialrapporter følger som vedlegg. Det samme gjelder tilhørende 
regnskapsrapporter. 
 
 
Vurdering: 
 

Virksomhetene totalt sett disponerer et samlet brutto driftsbudsjett på 184,7 mill. kroner - 
herav utgifter til lønn utgjør 131,2 mill. kroner eller ca. 71,0 %. Inntekter er stipulert til 39,2 
mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør ca 145,5 mill. kroner – jfr. budsjettskjema 1B. 
  
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 66,7 %. 
Regnskapet viser en netto utgift på 103,1 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 70,8 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2010 var ca 66,9 %. Høyere prosent nå i 2011 
skyldes i all hovedsak ennå ikke budsjetterte inntekter som ble postert tidligere i fjor. Utgifts-
siden er på nær samme nivå nå i 2011 som på samme tid i 2010 med hhv 68 % mot 67 %.
     
 
 
Skatt og rammeoverføringer:  
Skatteinngangen for perioden januar – august 2011 viser samlet 36,5 mill. kroner - dvs. ca 
60,0 % av budsjettert inngang for hele året. Til sammenligning var denne 60,3 % på samme 
tidspunkt i fjor. Det totale skatteanslaget for hele året er satt til 60,9 mill. kroner. Inngangen 
er ca 0,1 mill. kroner mindre enn forutsatt i opprinnelig periodisert budsjett – hvilket må anses 
som minimalt. Men dette forutsetter at periodiseringen er korrekt også resten av året. 
Erfaringstall fra de siste årene tyder på at nøkkelen som er benyttet er noe for optimistisk for 
de siste 4 månedene – og da særlig for september og november. Rådmannen vil se an 



  Sak 46/11 
 

inngangen for september, som er en ”stor” skattemåned, før det eventuelt foreslås noen 
justering av skatteanslaget. Siste tal fra KS viser for øvrig at samlet skatt på inntekt og formue 
i Marker kun er på ca 72 % av landsgjennomsnittet – dvs. klart lavest inngang av alle 
Østfoldkommunene.  
 
Rammeoverføringer inkludert inntektsutjevning viser for perioden samlet inngang på 62,9 
mill. kroner – dvs. ca 71,5 % av budsjettert inngang for hele året. Til sammenligning var 
denne 70,0 % på samme tidspunkt i fjor. 
 
 
Konklusjon: 
 

De fleste av virksomhetene melder om at de er i rute økonomisk så langt i år, men noen 
melder også som avvik. Dette vil primært søkes løst ved interne omprioriteringer innen den 
enkelte virksomhet. Virksomhet omsorg sliter fremdeles med å holde rammene, formann-
skapet vil få egen informasjon om dette i førstkommende møte. Rådmannen vil i denne 
omgang ikke fremme forslag om budsjettjusteringer mellom virksomhetene. En viser til egen 
sak om finansiering av merkostnader utover budsjett for kommunalt tilskudd til de private 
barnehagene. 
 
Kommunestyret har gjennom å vedta budsjett for 2011 også fordelt tilgjengelige rammer 
mellom virksomhetene – jfr. budsjettskjema 1A og 1B. Budsjettjusteringer innen egne tildelte 
rammer foretas av virksomhetene selv innenfor gjeldende delegeringsreglement. Alle 
justeringer mellom virksomhetene derimot må eventuelt behandles av kommunestyret. 
 
 
Vedlegg: 
 

 Tertialrapport for perioden januar – august 2011, kommentardelen 
 Tertialrapport for perioden januar – august 2011, regnskapsrapporter 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  D12 &24 
Saksbehandler: Else Marit Svendsen 
Dato:  06.09.2011 
Saksmappe:  11/406 
 

 

 

Barne- og ungdomsarbeider – utvidelse av stillingsressurs. 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/11 Administrasjonsutvalget 15.09.2011 
47/11 Kommunestyret 27.09.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Stillingsressurs som barn- og ungdomsarbeider utvides fra 45% til 100%. 55% finansieres 
med 20% fra familie og helse, 20% fra skole. De resterende 15% finansieres gjennom kultur 
og fritid. 
 
 
Behandling/vedtak i Administrasjonsutvalget - 15.09.2011 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret: 
Stillingsressurs som barn- og ungdomsarbeider utvides fra 45% til 100%. 55% finansieres 
med 20% fra familie og helse, 20% fra skole. De resterende 15% finansieres gjennom kultur 
og fritid. 
 
 
Sammendrag: 
I Marker kommune er forebyggende barne- og ungdomsarbeid en prioritert oppgave og vi har 
et fritidstilbud til barn og ungdom som er helt unikt. Det er mange frivillige lag og foreninger 
i bygda og Marker kommune har over en årrekke satset på barn og ungdom. UKH har tenkt 
bredde, kvalitet og det har handlet om å la hver og en få muligheten til å ha en meningsfull 
fritid. Dette har ført til at Marker kommune i dag har ett tilbud til ungdom som er unikt på 
landsbasis. Marker er også en MOT kommune og det er ungdomskoordinator som har ansvar 
for MOT i Marker. 
Kultur og fritid, skole, familie og helse ser ett klart behov for ytterligere bemanning ved 
Ungdommens Kulturhus, som skal arbeide med forebyggende barne- og ungdomsarbeide i 
Marker kommune. 
 
Ungdommens Kulturhus har 140 medlemmer mellom 13 og 26 år. I tillegg kommer 
Fredagsklubben som er kommunens fritidsklubb. To dager i uka arrangeres ”Etter skoletid” 
for ungdom fra 7 til 10 trinn samt videregående elever. I løpet av en uke kan det være opp mot 
200 ungdommer på UKH som deltar i en eller annen aktivitet. 
 
Pr i dag har vi ansatt ungdomskoordinator i 100% stilling (fra august 2010). Leder 
fritidsklubb i 25% stilling og assistent på fritidsklubben i 18% stilling. Ungdomskoordinator 
arbeider noe på dagtid og noe på ettermiddag/kveld gjennom hele uka. Fritidsklubbleder og 
assistent arbeider kun fredagskvelder. Det blir liten tid til kontakt mellom 
ungdomskoordinator og de ansatte på fritidsklubben.  
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Leder og assistent på fritidsklubben har sagt opp, eller kontrakten har utløpt. 
 
Prosjektet MUST (Markerungdom Under Samme Tak) har som intensjon å samle ungdom 
både fra UKH og fritidsklubb i samme lokaler, og for å skape et mest mulig helhetlig tilbud 
for ungdom i Marker. Dette er for så vidt gjort ved at fritidsklubben er flyttet fysisk til 
Ørjetun og UKH. Det gjenstår derimot en del for å få disse til å fungere godt sammen.  
 
Da vi startet opp ”Etter skoletid” i 2010 hadde Kultur og Fritid en som avtjente verneplikten 
som sivilarbeider. Vedkommende arbeidet på UKH og i prosjektet MUST. MUST videreføres 
i 2011.( Etter søknad er det er nylig bevilget kr 200 000,- fra Fylkesmannen i Østfold til 
prosjektet.) Fra nyttår 2011 og fram til i dag har vi leid inn ekstrahjelp til ”Etter skoletid” og 
MUST. Ekstrahjelp utgjør 20% stilling. Dette har vært helt nødvendig for at aktivitetene skal 
fungere og rett og slett for at all jobb skal bli gjort.  
 
For å få den stabilitet og kontinuitet UKH trenger for å utvikle seg slik vi ønsker, vil vi nå 
ansette én person i 100% stilling. Vedkommende skal ha ansvar for fritidsklubben og arbeide 
på UKH resten av uka med ”Etter skoletid” kurs etc. Den ansatte vil også ha en rolle ifht 
MOT. Denne personen vil samarbeide nært med ungdomskoordinator. Dette teamet vil utfylle 
hverandre, skape samhold og utvikling. Temaet vil ha felles mål  og UKH vil ikke bli så 
sårbar ifht bemanning.   
 
 
Kultur og fritid ønsker følgende løsning ifht bemanning på UKH: 
 

• Ungdomskoordinator, leder for UKH i 100% stilling 
• Ungdomsarbeider, leder fritidsklubben, går for øvrig inn i  bemanningen på UKH i 

100% stilling 
• Assistent fritidsklubben, 18% stilling 

 
 
Kultur og fritid har mottatt brev fra Ørje IL hvor de setter spørsmålstegn ved bemanningen 
ved UKH, og henviser til stillinger i Trøgstad og Eidsberg som er spesielt rettet mot idrett og 
friluft. Kultur og fritid har invitert Ørje IL og Idrettsrådet til møte for å drøfte de 
utfordringene som er innen lag, og for å kartlegge behovet for administrativ hjelp til diverse 
oppgaver. En del av oppgavene som utføres av idrettskonsulent i våre nabokommuner i dag 
ivaretas også i Marker kommune.  
 
 
Konklusjon: 
Stillingsressursen utvides fra 45% til 100%. 55% finansieres med 20% fra familie og helse, 
20% skole. De resterende 15% finansieres gjennom kultur og fritid. 
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Budsjettjustering, kommunalt tilskudd til private barnehager 
2011  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
48/11 Kommunestyret 27.09.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Driftsbudsjettet for 2011 justeres slik: 
 

Kontonummer   Opprinnelig/
Reduksjon 

(-) 
Reduksjon 

(+) 
Budsjett 

etter 
  Kontonavn Nå budsjett Utgifter Inntekter justering 

1470 1800 201 Overføring private barnehager 4 582 000 2 769 000 0 7 351 000
1370 1800 201 Kjøp tjenester private barnehager 137 000 0 0 137 000
1950 1800 201 Bruk av fond barnehager 0 0 -2 390 000 -2 391 000
1940 1800 201 Bruk av disposisjonsfond 0 0 -379 000 -378 000

    0
SUM  4 719 000 2 769 000 -2 769 000 4 719 000

 
 
 
Bakgrunn: 
 

Kommunestyret behandlet tilskuddsatser til de private barnehagene 2011 i k.sak 11/11. Her 
ble det fattet følgende vedtak: 
 

1. .  Følgende tilskuddsatser gjelder for private barnehager i 2011 og utgjør 100 %; 
 

 Driftskostnader Kapitalkostnader Totalt 
Små barn 0-2 år pr heltidsplass Kr 141.222 Kr 7.800 Kr 149.022 
Store barn 3-6 år pr heltidsplass Kr 67.050 Kr 7.800 Kr 74.850 
 
2. Ved tilleggsbevilgninger til kommunale barnehager gjennom året, beregnes dette i 
tillegg til satsene, slik at private barnehager også får økt sitt tilskudd. Ved 
regnskapsavleggelse skal det kontrolleres om eventuelle avvik mellom budsjett og 
regnskap gir grunnlag for endring i tilskudd i henhold til forskriften. 
 
3. De private barnehagene mottar i 2011 den samme andelen offentlig tilskudd som 
året før, dvs. 88 % fra 1. januar 2011 og 91 % fra 1. august 2011 av tilskuddsatsene 
(gjennomsnitt på 89,25 % i 2011). Videre følges den prosentvise økningen i minimums- 
forpliktelse som hvert år fastsettes i statsbudsjettet. 
 
4. De private barnehagene får dekket reduksjon i foreldrebetaling knyttet til 
søskenmoderasjon i henhold til § 1 i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 
 
Rådmannen varslet under behandlingen av saken at vedtatte satser innebærer behov for en 
større budsjettjustering inneværende år og en ”varig” konsekvensjustering av basis 
driftsrammer for kommende år. Nødvendig justering for kommende år fremmes av rådmannen 
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som del av forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2012 – 2015. For 2011 foreligger 
ikke noe vedtak om inndekning av merkostnaden – forslag om dette fremmes derfor i denne 
saken. 
 
I vedtatt netto driftsrammer for 2011 er det bevilget i alt kr 4.719.000 for overføring til de 
private barnehagene i kommunen. Tilsvarende for de foregående 2 årene (2009 og 2010) var 
henholdsvis kr 4.044.000 og kr 4.582.000. Budsjettrammen for 2011 bygger på de foregående 
årene og er dermed kun justert marginalt. Ser en på faktisk medgått gjennom regnskap og ikke 
budsjett, ser vi at netto driftsutgift har vært relativt stabilt og tett opp til budsjett de siste 
årene. For brutto driftsutgifter derimot har det vært store avvik mellom budsjett og regnskap. 
For 2010 ble det postert en merutgift på ca 2,2 mill. kroner og i 2009 ca 2,3 mill. kroner. Når 
netto resultatet likevel viste samsvar med budsjett skyldes det ikke-budsjetterte statlige 
overføringer samt bruk av avsetninger (fonds). I samsvar med forskrift for likeverdig 
behandling av barnehagene yter ikke staten lenger øremerkede tilskudd som fanger opp denne 
faktiske kostnaden. Tilskuddene er fra 2011 innlemmet i rammetilskuddet som del av 
innbyggertilskuddet (jfr. definerte kostnadsnøkler). Når brutto utgifter overgår budsjett, er det 
derfor ikke lenger noe øremerket statstilskudd som kan dekke opp dette. 
 
De tilskuddsatsene som kommunestyret vedtok i refererte sak vil på årsbasis gi en samlet 
brutto driftsutgift på kr 6.809.000 – det vil si en merkostnad utover budsjettrammen på kr 
2.090.000. Rådmannen har tidligere varslet om mulig inndekning av dette via tidligere års 
avsetninger av statlige tilskudd (fonds). Da forskrift om likeverdig behandling krever 
justeringer av tilskuddsatsene som følge av endrede barnetall i løpet av året, kompensasjon 
for lønnsoppgjør, endringer i rammene til den kommunale barnehagen og ikke minst økning i 
dekningsandelen fra 89 til 91 % fra 1.august, vil det faktisk avviket bli enda større ved årets 
slutt.  
 
Tilskuddene til barnehagene er foretatt over tre rater i 2011, med siste utbetaling ca. 
1.september (jfr. telling av barn pr 15.august). Det vil si at det som nå er utbetalt blir slutt-
summen for 2011 – med forbehold om resultat av fylkesmannen sin behandling av klage fra 
Tussilago barnehage som ble sendt til fylkesmannen 7.juni 2011. Merk likevel at det iht. 
forskriften skal gjøres en avregning mot den kommunale barnehagen når regnskap for 2011 er 
klart. Sum utbetalt for 2011 viser kr 7.488.087 – dvs. en ytterligere økning fra vedtatt sak om 
tilskuddsatser med kr 679.087, hvilket innebærer at avviket til brutto budsjettramme er økt til 
hele kr 2.769.087. Av økningen skyldes hoveddelen antall nye barn i barnehagene og spesielt 
det forskriften betegner som små barn – dvs. barn under tre år. Hvert barn under tre år utløser 
nå etter justeringene gjennom 2011 et kommunalt tilskudd på ca. kr 152.500. Når det legger 
opp til kompensasjon for endret barnetall i de private barnehagene, jfr. 3 tellinger pr år, mens 
det ikke skal telles tilsvarende i den kommunale, vil dette fort få store økonomiske utslag 
gjennom året. Fra tellingen i desember som lå til grunn for tilskuddsaken til siste telling 15. 
august, har antall små barn under tre år økt med hele 16 i de private barnehagene – isolert sett 
vil det på årsbasis si en merkostnad gjennom sum tilskudd på over 2,4 mill. kroner. Da 
virkningen gjelder fra 1. september og da det samtidig registreres en nedgang i antall eldre 
barn (over tre år) blir netto virkningen likevel ikke fullt så stor, men likevel betydelig.  
 
Utgangspunktet for beregningen av tilskuddet til de private skal være status på den 
kommunale barnehagen pr 15.desember året før. Det vil si at barnetallet i den kommunale står 
fast med 15.desember som utgangspunkt for hele det påfølgende året, mens det for de private 
skal kompenseres for bevegelsene tre ganger pr år. En økning i barnetallet i den kommunale 
barnehagen uten økte tilsvarende utgifter vil innebære en samlet rimeligere drift av denne og 
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dermed også lavere grunnlag for beregning av tilskuddet til de private, men da det altså ikke 
skal telles fortløpende i den kommunale barnehagen – kun en gang, er en låst til ett standard 
barnetall og sammensetning av barnegruppen for hele året. Når det kun skal opereres med 1 
telling i den kommunale barnehagen, mens det skal være 3 for de private, vil det fort forringe 
likeverdigheten. 
 
I de tilskuddsatsene som er vedtatt er det foreløpig ikke tatt hensyn til ulike åpningstider i den 
kommunale barnehagen sammenlignet med de ikke-kommunale. Det understrekes at den 
kommunale barnehagen har vesentlig lenger åpningstid enn de private. Denne er åpen 12 
måneder med tilbud mellom kl. 06:00 – 17:00, mens de private kun har åpent 11 måneder og 
med færre åpningstimer pr dag. Med hensyn til intensjonen med likebehandling bør det 
vurderes å dele utgiftene fra den kommunale barnehagen med 12 og gange opp med 11 slik at 
grunnlaget da ville bli lavere med dertil lavere satser til de private. Alternativet vil kunne 
være å redusere åpningstidene i den kommunale barnehagen slik at denne blir lik de private. 

 
 
Vurdering: 
 

For å møte reelt posterte utgifter i form av kommunalt tilskudd til de private barnehagene for 
2011, vil rådmannen be om budsjettjustering der tidligere avsetninger av statlige tilskudd til 
fond inngår slik, 25100068 (barnehage, styrket tilbud) med kr 1.229.000 og 25100077 
(barnehage, skjønnsmidler) med kr 1.161.000. Resterende foreslås dekket av disposisjons-

ndet slik: fo   

Kontonummer   Opprinnelig/
Reduksjon 

(-) 
Reduksjon 

(+) 
Budsjett 

etter 
  Kontonavn Nå budsjett Utgifter Inntekter justering 

1470 1800 201 Overføring private barnehager 4 582 000 2 769 000 0 7 351 000
1370 1800 201 Kjøp tjenester private barnehager 137 000 0 0 137 000
1950 1800 201 Bruk av fond barnehager 0 0 -2 390 000 -2 391 000
1940 1800 201 Bruk av disposisjonsfond 0 0 -379 000 -378 000

    0
SUM  4 719 000 2 769 000 -2 769 000 4 719 000
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Eventuell spørretime  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
49/11 Kommunestyret 27.09.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
 
I «Reglement for Marker kommunestyre» vedtatt av Marker kommunestyre 30. april 1996  
(sak K-34/96)  heter det følgende i § 14: 
 
«§14.  FORESPØRSLER (INTERPELLASJONER). 
 
 I tillegg til de saker som er ført opp på sakslisten til møtet, kan det enkelte    
 kommunestyremedlem komme med forespørsler og grunngitte spørsmål som rettes til  
 ordføreren.  Slike forespørsler bør være sendt skriftlig til ordføreren minst 2 dager før  
 kommunestyrets møte. 
 
 Forslag som fremsettes i forbindelse med denne, kan ikke avgjøres i møtet dersom ordføreren  
 eller 1/3 av kommunestyret motsetter seg det.» 
 
En viser til vedlagte saksframlegg. 
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Ski-NM 2014
i Indre Østfold


- et historisk NM…


… første ski-NM i Østfold noensinne
… første ski-NM med løype både i Norge og Sverige
… grenseløst samarbeide som aldri tidligere
… 200 år siden frigjøringen 1814
… OL- og VM-vinnernes første NM på hjemmebane
… den perfekte arenaen: Momarken travbane!
… nytt løypesystem på historisk mark på Høytorp fort







Følgende skiklubber i Indre Østfold søker Norges Skiforbund
om å få arrangere NM på ski del 1 i 2014:


Ørje Idrettslag
Rødenes Idrettslag
Mysen Idrettsforening
Slitu Idrettsforening
Hærland Idrettslag
Trøgstad Skiklubb
Båstad Idrettsforening


Mesterskapet kommer til å bli ar-
rangert med tre konkurranseda-
ger på Momarken travbane og en
på Kjølen Sportscenter på grensen
mellom Norge og Sverige ved Ørje.


Østfold er et av bare to distrikt i
Norge som aldri har arrangert NM
på ski, og det skulle derfor være et
historisk øyeblikk hvis vi nå ende-
lig kommer på banen. 2014 er et
perfekt år med tanke på grensesa-
marbeidet og 200-årsjubiléet for
frigjøringen. Dessuten er det anta-
gelig det siste året vi kan bruke
Kjølen Sportcenter før man star-
ter byggingen av en ny E18 forbi
stedet.


Dette blir et stort samarbeidspro-
sjekt mellom klubbene i Indre
Østfold som allerede samarbeider
gjennom blant annet Høytorp Ski
Team og løyper på Høytorp fort.
Her vil vi bygge helt nye løyper,
som kobles sammen med Momar-


ken travbane ved ei bro over Var-
deveien. Dette blir noen av Norges
beste løyper til formålet, og ski-
forbundets Hermod Bjørkestøl
har vært med på utviklingen av
løypetraséene.


Arbeidsgruppa som har jobbet
med NM-søknaden har nå fått en
økonomisk garanti fra Eidsberg
kommune og Marker kommune
når det gjelder utbyggingen av
løypene på Høytorp fort og utbe-
dringene som er nødvendig på
Kjølen Sportcenter. Arbeidet med
finansieringen pågår, men av na-
turlige årsaker tar det tid med
søknader om tippemidler, kom-
munal støtte og andre finansie-
ringsmuligheter. Vi har også et
godt samarbeide med Eidsberg
Sparebank og Marker Sparebank.


Momarken Travselskap er med
som en støttespiller, og de er
glade for å kunne leie ut travba-


nen til et slikt formål. Det er jo en
arena som er bygget for event som
dette, med blant annet alle de fa-
siliteter som andre arrangører må
jobbe hardt for å få til: Innendørs
smørerom for samtlige, innendørs
kafé og oppholdsrom for publi-
kum, VIP-restaurant for 900 per-
soner (Østfold største), presserom
og kontorer, optisk fiberlinje di-
rekte til NRK-huset på Marienlyst,
osv.


Kjølen Sportcenter er et norsk-
svensk samarbeide, der løypa
starter og går i mål i Norge, men
gjør en sving inn i Sverige. Det er
Ola Vigen Hattestads hjemmea-
rena, og vi ønsker å legge sprinten
her. Årsaken til det er ikke bare at
Ola skal få gå på hjemmebane,
men også grunneier-forhold, som
gjør større utbygninger vanskeli-
gere her enn på Høytorp fort.


Om ski-NM i Indre Østfold 2014 







Høytorp fort var i sin tid Norges
største innlandsfort og består av
mange historiske og verneverdige
minnesmerker. Løypene vil delvis
gå i et meget historisk og TV- og
publikumsvennlig område. Det
legges opp til 3,75 km klassisk
løype og 5 km fristilsløype. Dette
kan dog forandres om ønskelig, da
vi har nesten uendelige mulighe-
ter gjennom å bruke travbanen
også. Vi kan også om det blir f eks
vanskelige forhold på kort tid
legge ei meget bra sprintløype
inne på travbanen og greie oss
med en arena.


NRK har vært på befaring på


begge arenaer gjennom producer
Ola Fagerheim, som var meget be-
geistret for hva han så og som så
store muligheter her. 


En vill idé har også dukket opp
under arbeidet med NM-forbere-
delsene. Det grenseløse samarbei-
det med Sverige har ført til at vi
ønsker å søke skid-SM samtidig.
Da med klubbene Töcksfors IF, År-
jängs IF og Bengtsfors BoIS som
søkere og medarrangører.
Det skulle gi mesterskapet et
enda mer historisk sus med Norge
og Sverige sammen i et mester-
skap for første gang. F eks med
svenskene med gule startnummer


og de norske med hvite, samt to
forskjellige resultatlister. 
Det skulle gi en enorm presseopp-
merksomhet og dueller som Nort-
hug-Hellner og Bjørgen-Kalla
direkte i forkant av vinter-OL i
Sochi. Vi holder jevnlig kontakt
med det svenske skiforbundet an-
gående dette.


Dessuten skulle TV-utgiftene
kunne deles mellom Norge og Sve-
rige, slik at man sparer penger og
får et mer interessant produkt.







OM ARRANGØRENE


Ørje Idrettslag


Rødenes Idrettslag


Mysen Idrettsforening


Slitu Idrettsforening


Hærland Idrettslag


Trøgstad Skiklubb


Båstad Idrettsforening


Askim Idrettsforening







Korte tekster om de
forskjellige klubbene


som søker NM







PROGRAMFORSLAG
Her er et forslag til program for NM-dagene i Indre Østfold 2014:


Torsdag:
10 km individuelt damer, 15 km individuelt herrer (Momarken)


Fredag:
Sprint damer og herrer (Kjølen Sportcenter)


Lørdag:
15 km med skibytte damer, 30 km med skibytte herrer (Momarken)


Søndag:
3x5 km stafett damer, 3x10 km stafett herrer (Momarken)







ARENA: MOMARKEN







MOMARKEN TRAVBANE


Den perfekte arena for et arrangement av
denne typen. Travbanen er bygget for arrange-
ment, og her har vi alt det som andre leter
etter og bruker store ressurser på å få fram.


De aktive kommer til å ha sitt eget område på
stallbakken, der som Momarkedet normalt ar-
rangeres. Her finnes flere tusen kvadratmeter
med innendørs staller som med letthet kan
gjøres om til smøreboder. Dermed dekker det
mer enn behovet for dette.
Parkering for aktive og ledere kan også legges
til dette området, slik at de får et avgrenset
parkeringsområde for seg selv. I denne delen av
bygget er det også flere kontorer som kan be-
nyttes av arrangør, skiforbundet, NRK og andre
som har slike behov.


Selve målhuset på travbanen inneholder Øst-
folds største restaurant ”Karjolen” med 900
sitteplasser. Dette er tenkt brukt som VIP-om-
rådet. Det er dessuten en egen losje som med
letthet kan brukes som kongetriubune/lokale.


Spillehallen i første etasje kan med letthet gjø-
res om til pressesenter, og her finnes alle nød-
vendige fasiliteter for pressen, som f eks
strøm, internett, bord, stoler, pressekonfe-
ranse-rom, osv. Dessuten er det meget godt til-
rettelagt for TV-produksjon og
arenaproduksjon. På grunn av V75-sendingene
finnes f eks direkte fiberlinje til NRK på Mari-
enlyst, slik at det ikke er nødvendig med SNG
eller satelitt.







Det finnes ytterligere en restaurant
med nesten 700 plasser innendørs, som
er planlagt brukt for publikum. Publi-
kumsplasser er også klare, samt at vi
ønsker å bygge ut publikumsplasser på
indre bane, slik at man kommer nær-
mere løperne. Travbanen har en publi-
kumskapasitet som langt overstiger de
steder hvor ski-NM har blitt arrangert
på senere år.
Parkeringsplasser er eksisterende på
bare få meters avstand. Ved å leie en


åker 200 meter fra travbanen har vi
løst alle parkeringsbehovene. Behovet
for midlertidige telt på arenaen er
meget lite. 


Utformingen av løyper og publiksplas-
ser inne på selve arenaen ønsker vi å
gjøre i samarbeid med skiforbundet og
NRK for å best mulig imøtekomme øns-
ker fra disse samarbeidspartnerne.







Klassisk løype, Momarken
Denne blir på 3,75 km og går på Mysen-siden av Høy-
torp fort ut fra travbanen. Deretter kommer den inn
på befintlige løyper inne på fortet og følger disse.
Passerer historiske plasser og er publikumsvennlig
med mange fine plasser å se løperne. 
Løypa kan med letthet kortes i skogen hvis man øns-
ker å bruke mer inne på selve travbanen. 
Løypa er inspisert og homologisert av Hermod Bjør-
kestøl i NSF, som har godkjent traséen.


Fri teknikk løype, Momarken
For å kunne oppnå nødvendig bredde (9 meter) og
samtidig ikke gjøre for store inngrep inne på det fre-
dede fortet, følger denne løypa bilveien fra porten
av Høytorp fort og opp til hjertet av fortet. Her blir
det som en slags ”stadion-i-stadion”, hvor man pas-


serer hele 3 ganger om man legger sammen klassisk
og fritt.
Løypa følger nåværende løype rundt festningsområ-
det, men går ut av dette ved Meisveien og ned forbi
Valhytta. Her en kraftig utforkjøring før man kom-
mer ut på jordet ved Enga, hvor det er en lang, seig
motbakke, som er meget TV-vennlig.
Siden gjør den en sving opp i dalen mot gamle Var-
debakken, før den kommer tilbake med en tøff stig-
ning opp til fortet fra Enga-siden. Kommer inn på
befintlig løype med ”tunnelen” midt i fortet og føl-
ger siden nesten samme trasé som den klassiske
løypa inn til travbanen igjen.
Begge løypene kommer over brua over Vardeveien
(midlertidig for NM) og inn på travbanen.
Løypa for fri teknikk er 5 kilometer og kan også bru-
kes på f eks herrestafetten. Der kan det også lages
en 2,5 km-variant for damestafetten.







Løypetraséer,
teknisk beskrivelse







Løype Kjølen


Arena Kjølen







Stadionutforming
Kjølen







PRESSE/TV/MEDIA
For TV er Momarken travbane antagelig et av de
beste steder i Norge å produsere et ski-NM. Banen
brukes jevnlig til V75-sendninger og derfor 
har man lagt opp til direktesendninger. Det 
betyr at flere installasjoner allerede er på 
plass, som f eks direkte fiberlinje til NRK-huset 
på Marienlyst.


Løypene rundt Høytorp fort gir også mulig-
heter for spektakulære bilder fra et historisk 
miljø, og det finnes utsiktspunkter som 
dekker det meste av terrenget og der 
man i tillegg har fri sikt helt til Sverige 
og Sarpsborg.


Oppstillingsplasser for OB-busser, kontorer 
og strømuttak er faste innstallasjoner. Dessuten 
er det mulig for NRK å ha sine medarbeidere 
boende i Oslo hvis ønskelig.


Kjølen Sportcenter har strømtilgang og en sprint
her er lettprodusert. Oppstillingsplass for OB-busser
og produksjonsenheter finnes på Ørje tollstasjon, ca
200 meter fra arenaen. Alle kameraposisjoner nås
lett med kabelstrekk.







LOGISTIKK: 
REISER/
OVERNATTING
Reiser:
Det er lett å nå Mysen og
Ørje. Fra Oslo tar det ca 45
minutter med bil etter at den
nye motorveidelen av E18 nå
er ferdig mellom Spydeberg
og Mysen. Avstanden er
mindre enn syv mil.
Dessuten er det bare 55 km
til Lillestrøm (rv 22), ca 45
km til Sarpsborg og 55 km til
Halden. Det er mindre enn 25
kilometer mellom Mysen og
Ørje, og det er ca 25 km mel-
lom de to arenaene som er
tenkt brukt.
Dessuten går det tog direkte
fra Oslo til Mysen med avgang
en gang i timen. Reisetid ca
65 minutter. I tillegg går Ti-
meekspressen en gang i
timen. For videre transport
til Oslo-Gardermoen er det
lett å fortsette med f eks Fly-
toget fra Oslo S. 
Total reisetid fra Mysen til
Oslo-Gardermoen med bil er
ca 1,20 timer og til Moss luft-
havn, Rygge ca 55 min fra
Mysen.


Overnatting:
Hoteller og overnattingska-
pasitet i Indre Østfold kan
ikke dekke det behov vi har
for å huse deltakere og gjes-
ter som ønsker å overvære et
eventuelt ski-NM 2014, men
innenfor den 50-minutters
grense som skiforbundet har
satt, nå vi både Oslo og de
store Østfold-byene.
Dessuten ønsker vi å leie pri-
vate leiligheter, slik at klub-
ber eller besøkende også har


denne muligheten til å leie
boende. Det har vi hatt bra
suksess med fra tidligere ar-
rangementer.


Her er en grov oversikt over
hva som finnes innenfor
forskjellig tidsavstand fra ho-
vedarenaen Momarken trav-
bane:


Innkvarteringstilbud med av-
stand 10-15 min fra arenaen:
Brennemoen, Bakkergården,
samt noen lokale hytter og
hus med leiligheter, tot ca
150 senger.
(PS. Det er planlagt for nye
hoteller både på Brennemoen
og i Askim, disse vil evt stå
klare i 2014, men dette er
ikke 100% avklart).


Innkvarteringstilbud med av-
stand 15-25 min fra arenaen:
Smaalenene hotell, Askim,
Solstrand terasse,  Ørje,
Gränshotellet, Töcksfors, tot
ca 180 senger.


Innkvarteringstilbud med av-
stand 30-40 min fra arenaen:
Thon hotell, Ski (220 senger),
Quality hotel, Sarpsborg (720
senger), Rica hotel, Sarpsborg
(300 senger), Vandrerhjem-
met, Sarpsborg (nyoppusset,
70 senger), tot ca 1.310 sen-
ger.


Innkvarteringstilbud med av-
stand ca 50 min fra arenaen:
Man vil da kunne benytte ho-
tellkapasitet i Halden, Fred-
rikstad, Moss, Mastemyr og
Oslo. (PS! Notér også at
mange av de besøkende fra
Oslo-regionen antagelig vil
velge å bo hjemme i forbin-
delse med et slikt mester-
skap).







Indre Østfold har mange muligheter for
de som liker å komme seg ut i naturen.
Her er uberørt natur som kan oppleves
gjennom å vandre, sykle, padle kano,
plukke sopp/bær, fiske eller gå på ski.
Denne perlen – Indre Østfold – finner du
mellom Oslo vest og svenskegrensen i øst.
Ja takk, begge deler, sier noen. Du kan en-
kelt kombinere noen rolige og deilige
dager i Indre Østfold med det hektiske og
pulserende livet i Oslo, da avstanden er
kort.


Indre Østfold har et allsidig tilbud og kan
by på uteliv og shopping så vel som


naturopplevelser. I regionen finner du
blant annet Momarkedet, Momarken
travbane, Rudskogen motorsportbane,
Norges eldste kanal – Haldenkanalen –
med båter som tar deg med på sluting,
Høytorp fort – Norges største innlands-
festning, Lannem keramikk – Norges
største keramikkverksted med egenpro-
dusert leire, Vamma Kraftstasjon – Nord-
Europas største elvekraftverk,
Linnekleppen – Nord-Europas eneste bet-
jente brannvakttårn, badelandet Østfold-
badet og mange flotte museer.


I tillegg har vi to fine golfbaner og mange
ulike aktører innen teambuilding med
blant annet Europas høyeste team tower
(klatretårn). I Strømsfoss i Aremark spil-
les på sommeren teateret Stubbefolket,
som du kanskje så på barne-TV
høsten/vinteren 2010? Til Aremark kom-
mer også den lille traktoren Gråtass med
sitt sommerteater.


Det store friluftsområdet som vi kaller
”Fjella” strekker seg mellom 


Mysen-Rakkestad-Aremark og 
Ørje. Her finnes stier og vandrings-
leder samt skiløyper på flere hundre 
kilometer. Dessuten er dette et av 
Norges beste områder for orienterings-
løp. Her arrangeres også 
”Fjellaløpet”, et skogsløp 
på beina, i september.


OM INDRE ØSTFOLD











OM ARRANGØRENES ERFARING


Indre Østfold-regionen har arrangert mange store
arrangementer, men aldri et NM på ski. Mest kjent
er Momarkedet, som arrangeres i august hver år, og
som i mange år har vært et trekkplaster på TV.
Momarken travbane har ukentlige kjøringer, og man
er en av banene i Norge som dessuten jevnlig har
V75-runder. Momarken Grand Prix er årets storløp,
og man har Grensematchen mellom Norge og Sverige
hvert år.


På travbanen har man også – selvfølgelig – mange
andre hestearrangementer, men på indre bane er
det også en motorbane, der man blant annet har
kjørt EM i rallycross samt flere andre liknende løp.


Når det gjelder andre idretter, så er orientering en
stor idrett der vi har arrangert NM flere ganger. På
skisiden så har man under to sommere 2009 og 2010
arrangert Olas showrenn på Kjølen skicenter til ære
for Ola Vigen Hattestad, og damelandslaget i lang-
renn var på treningssamling her foran OL i Torino
2006 (hos TeamKraft Sør og Ingar Diskerud).


Kretsrenn på ski i Østfold blir gjennomført med stor
dyktighet av lagene. Flytting av renn er alltid en ak-
tuell problemstilling i Østfold. Om arrangementet
må flyttes til nærliggende kunstsnøanlegg eller ut av
kretsen, håndteres dette på en meget god måte.
Når større og mindre arrangementer planlegges i
vårt distrikt, er det kultur for å ”trå til” over
lagsgrenser og organisasjonsgrenser. På denne
måten kan vår region påta seg større, funksjonærs-
krevende og faglig krevende arrangementer.







Her er en oversikt over noen av de arrangementer
som er gjennomførst i regionen:* NM orientering en rekke ganger. I 2010 O-NM i Trøg-
stad og NM natt samme sted i 1999.* O-festivalen i Indre Østfold 1994 med 4.000 delta-
kere.
* Turn-NM flere ganger.* Norgescup på rulleski i Askim – årlig, bl a i 2011.* Sparcup på ski for ungdom på Kjølen sportcenter,


Ørje (årlig).
* Olas showrenn på Kjølen – internationelt sprintrenn
på sommeren.
* NM friidrett senior 1976 og 2007. NM veteraner.* Rallycross fra EM og ”nedover”, Momarken.* Bilcross på Momarken travbane.* Internasjonal traktorpulling i flere år.* Norges bygdeungdomslags stevne i 2010 med 1.200-


1.500 deltakere.
* Slusefestivalen på Ørje.* Kraftfestivalen i Askim (kulturfestival).* Momarkedet – gjennomført årlig i 60 år!* NM i jakttrapp.


* NM i pistolskyting.* Norgescup i trial.… og mye, mye annet.


Sentrale personer i organisasjonen 
med arrangementserfaring:


Sigmund Vister, VM-speaker/O-NM-sjef
Kjell-Erik Kristiansen, OL- og VM-speaker
Kåre Steffensen, leder Østfold Skikrets
Ingar Diskerud, sponsor hopplandslaget
Bjørnar Fundingsrud, økonom Slitu IF
Torkel Ruud, leder skigruppa Mysen IF
Nils Skogstad, tidl ordfører Marker
Thore Berglund, ildsjel fra Töcksfors
Kjeld H. Sannem, sjef Momarken travbane
Per Evjen, banksjef og aktiv syklist


Erik Marthinsen, arenaproducer VM
Jens Aas, speaker ski-VM og annet
Trygve Sollien, tidl sjef NRK-produksjon
Erik Unaas, redaktør/presseveteran
Clas Tommy Herland, pressesjef NSF
Bjørnulf Berger, “Bjørn Dæhlie-prisen”
Rolf Dillevik, leder idrettsrådet
Jan Gunnar Berger, tidl landslagsløper


… og mange flere med gå-på-innstilling. 
Se bildet under, fra O-NM i Trøgstad 
høsten 2010







SKI-NM/SKID-SM FELLES


Siden dette er et historisk NM med løype som går
inn i Sverige, 200 år siden frigjøringen og et aldri tid-
ligere sett grensesamarbeid i slike sammenheng, har
vi også gått videre med idéen om et felles norsk og
svensk skimesterskap for 2014.
Dette er noe helt nytt, som vi mener kan være både
spennende, journalistisk et ”scoop” og dessuten bil-
ligere for alle parter.
Praktisk tenker vi oss å gjennomføre det på følgende
måte: 
De tre klubbene Töcksfors IF, Årjängs IF og Bengtsfors
BoIS rett på andre siden av grensen søker om skid-
SM, men de kommer til å være en del av arrange-
mentskommitéen for ski-NM.
Ved fellesstartene, stafettene og de individuelle dis-
tanserennene starter man i et felt. Svenskene kan f
eks ha gule nummer, mens nordmennene har hvite.
Grafikken på TV-skjermen fungerer som i et World
Cup-renn, men det gjøres to resultatlister (en for
hvert land) etterpå.


Det kan vurderes å separere landene i sprinten, hvis
man ønsker rene felt av egne løpere. Da kan man f
eks kjøre vekselvis Sverige/Norge (kvartfinale, semi-
final, finale).
Denne idéen har falt i meget god jord både hos det
norske og det svenske skiforbundet, som begge øns-
ker noe nytt som gir mer PR og større oppmerksom-


het. Og her får vi de PR-messige godbitene som Hell-
ner mot Northug og Kalla mot Bjørgen bare et par
uker før OL i Sotchi. Det skulle gi enorm mediadek-
ning i begge landene. Det skulle det også hvis vi f eks
får kongene fra de begge landene til å komme fra
hver sin retning og møtes på grensen før de går inn
på arenaen på Kjølen… Ubetalbare TV-bilder og avis-
bilder.
Den største gevinsten er dog produksjonskostna-
dene for TV. Her kan et selskap produsere hele mes-
terskapet (eller evt et annet gjør en dag på Kjølen),
mens utgiftene kan deles på to land… Det er en stor
gevinst, samtidig som seertallene antagelig blir be-
tydelig høyere enn normalt på grunn av at to lands
interesser er med.
De to landene kårer selvfølgelig sine egne mestere,
og det blir separate premieutdelinger for Norge og
Sverige. Gjennom å kjøre en ganske lang åpning inne
på travbanen kan vi også spre løperne hvis det blir
veldig store startfelt, slik at trengselen ikke blir så
stor når de kommer inn i skogen og de noe smalere
løypene. Startposisjoner kan gis ut f eks via FIS-
punkter.







Aktuelle web-adresser:


Kommuner:
www.eidsberg.kommune.no
www.marker.kommune.no
www.trogstad.no
www.askim.kommune.no
www.rakkestad.kommune.no
www.spydeberg.kommune.no
www.skiptvet.kommune.no
www.aremark.kommune.no
www.romskog.kommune.no
www.hobol.kommune.no


Overnatting/logistikk/liknende:
www.smaalenene-hotell.no
www.moenhytteutleie.no
www.garseggjestegaard.no
www.vertshus.bye.rakkestad.no
www.storalee.no
www.olberg.no
www.romskogspa.no
www.dittgjestehus.no
www.ytterboltangen.no
www.sukken-camping.no
www.kirkengcamping.no
www.rorvikcamping.com


Idrett/events:
www.slusefestivalen.no
www.momarken.no
www.fjellalopet.no
www.rudskogen.no


www.unionsmarathon.com
www.kraftfestivalen.no
www.momarkenbilbane.com
www.teamkraft.no
www.overkolen.com
www.skansehytta.no
www.askimkulturhus.no


Turisme/shopping/restauranter, etc:
www.visitindre.no
www.turistforeningen.no/indreostfold
www.ostfoldbadet.no
www.smaalensveven.no
www.haldenkanalen.no
www.barnasgrenseland.no
www.stubbefolket.no
www.gratass.no
www.askimbyen.no
www.askim-kulturhus.no
www.indre-ostfold.no
www.mysenbyen.no
www.forthoytorp.com
www.ostfoldmuseene.no
www.lannem.no
www.morenenkjopesenter.no
www.kanalmuseet.no
www.gtf.no
www.solstrand-terrasse.no
www.momarkensspiserier.no
www.restaurantfortet.no
www.bamsrudlaven.no
www.bakkergaarden.net
www.blixland.no







Side 24:
Oppsummering, vedlegg, kontaktopplysninger, etc…

























REGNSKAPSSAMMENDRAG PR ARTSGRUPPE FOR PERIODEN JANUAR ‐ AUGUST 2011


Art, sifferbrudd 2
Regnsk periode 


1-8 i 2011
Budsjett hele 


året 2011
Forbruk i % av 


året 2011 Rest i kr 2011


Budsjett for 
periode 1-8 i 


2011


Avvik i kr 
regn/bud 


perioden 2011
Regnsk periode 


1-8 i fjor
Forbruk i % av 


året i fjor


10 Lønn 84 252 562 131 171 000 64,23 46 918 438 82 923 547 -1 329 015 78 497 716 61,52


11 Driftsutgifter 20 997 079 25 147 000 83,5 4 149 921 16 638 826 -4 358 253 19 818 738 79,7


13 Kjøp tjen erstatter komm egnprod. 9 412 401 10 904 000 86,32 1 491 599 7 720 769 -1 691 632 12 376 632 116,43


14 Overføringer 12 041 732 15 356 000 78,42 3 314 268 11 627 911 -413 821 9 516 000 72,16


15 Finansieringsutg / trans 167 435 2 133 000 7,85 1 965 565 120 000 -47 435 374 760 14,74


16 Salgsinntekter ‐14 710 017 ‐20 566 000 71,53 -5 855 983 ‐14 108 161 601 856 ‐15 165 408 74,06


17 Refusjoner ‐8 775 951 ‐17 655 000 49,71 -8 879 049 ‐10 072 742 -1 296 791 ‐14 424 381 63,82


18 Overføringer ‐266 880 ‐36 000 741,33 230 880 ‐24 000 242 880 ‐251 285 698,01


19 Finansieringsinnt / trans ‐29 893 ‐950 000 3,15 -920 107 ‐133 333 -103 440 ‐530 130 57,62


Utgifter 126 871 209 184 711 000 68,69 57 839 791 119 031 053 -7 840 156 120 583 846 67,43


Inntekter -23 782 741 -39 207 000 60,66 -15 424 259 -24 338 236 -555 495 -30 371 204 68,97


T o t a l t 103 088 468 145 504 000 70,85 42 415 532 94 692 817 -8 395 651 90 212 642 66,93


REGNSKAPSSAMMENDRAG PR ANSVAR FOR PERIODEN JANUAR ‐ AUGUST 2011


Art, sifferbrudd 2
Regnsk periode 


1-8 i 2011
Budsjett hele 


året 2011
Forbruk i % av 


året 2011 Rest i kr 2011


Budsjett for 
periode 1-8 i 


2011


Avvik i kr 
regn/bud 


perioden 2011
Regnsk periode 


1-8 i fjor
Forbruk i % av 


året i fjor


1010 Kommunestyre/formannskap 715 448 2 106 000 33,97 1 390 552 668 356 -47 092 688 680 38,54


1015 Oppvekst- og omsorgsutval 415 73 000 0,57 72 585 0 -415 0 0


1016 Plan- og miljøutvalg 0 123 000 0 123 000 0 0 0 0


1020 Støtte til politiske part 59 983 60 000 99,97 17 60 000 17 0 0


1030 Stortings og kommunevalg 74 290 155 000 47,93 80 710 30 627 -43 663 6 752 0







1040 Eldreråd 0 15 000 0 15 000 5 999 5 999 0 0


1045 Ungdomsråd 0 32 000 0 32 000 13 333 13 333 0 0


1060 Overformynderiet 157 571 201 000 78,39 43 429 122 075 -35 496 150 966 83,41


1080 Arbeidsmiljøutvalget 267 895 231 000 115,97 -36 895 145 919 -121 976 148 585 52,88


1100 Kontroll og tilsyn (revis 265 753 512 000 51,9 246 247 359 531 93 778 348 235 68,01


1200 Rådmannskontoret 2 089 217 3 317 000 62,99 1 227 783 2 138 375 49 158 2 243 237 68,1


1300 Kommunekassen 1 460 243 2 404 000 60,74 943 757 1 534 180 73 937 1 339 819 59,95


1400 Felles inntekter/utgifter 1 232 047 2 308 000 53,38 1 075 953 2 224 493 992 446 2 179 741 72,59


1405 Servicetorget 1 285 163 1 931 000 66,55 645 837 1 232 876 -52 287 0 0


1410 Innkjøp 176 759 324 000 54,56 147 241 341 586 164 827 356 714 106,8


1420 IKT - Lokalt 712 896 850 000 83,87 137 104 566 667 -146 229 1 285 012 109,83


1421 IKT - Grenseregionen 1 396 514 1 345 000 103,83 -51 514 1 067 509 -329 005 1 024 082 74,86


1430 Sysselsetting 577 548 410 000 140,87 -167 548 410 000 -167 548 560 196 136,63


1440 Lærlingeordning 196 185 177 000 110,84 -19 185 116 687 -79 498 229 406 129,61


1450 Frikjøp tillitsvalgte 237 350 368 000 64,5 130 650 235 013 -2 337 206 913 68,29


1460 Overføring fra premiefond 806 114 1 000 000 80,61 193 886 666 667 -139 447 1 240 950 124,09


1470 Tilskuddsordninger fra Hu 12 950 0 0 -12 950 0 -12 950 44 000 0


1480 Pedagogisk rådgivning 108 743 239 000 45,5 130 257 151 957 43 214 77 509 31,38


1610 Reiseliv 0 0 0 0 0 0 35 000 100


1700 Kirker 1 997 907 2 845 000 70,23 847 093 2 133 750 135 843 2 007 750 75


1710 Andre religiøse formål 0 90 000 0 90 000 0 0 0 0


1800 Barnehageadministrasjon 4 570 514 4 719 000 96,85 148 486 3 527 833 -1 042 681 3 910 120 82,86


1900 Alkoholavgifter og kontro 14 205 10 000 142,05 -4 205 6 667 -7 538 0 0


2000 Administrasjon skole 848 727 1 598 000 53,11 749 273 1 015 253 166 526 808 235 53,7


2010 Felles inntekter/utgifter 262 214 ‐159 000 -164,91 -421 214 113 250 -148 964 70 184 -242,01


2020 Spesialundervisning 960 662 746 000 128,78 -214 662 668 162 -292 500 1 119 688 96,36


2040 Vokseopplæring i skolever ‐417 714 0 0 417 714 0 417 714 ‐153 293 -180,34


2060 Grunnskole 20 375 276 32 457 000 62,78 12 081 724 20 901 443 526 167 17 874 592 59,09


2070 Skolefritidsordning 115 724 393 000 29,45 277 276 222 987 107 263 82 148 26,59


2300 Grimsby barnehage 2 267 352 3 726 000 60,85 1 458 648 2 398 871 131 519 171 734 20,89


3000 Adm. helse og sosial 84 583 305 000 27,73 220 417 195 816 111 233 157 805 63,89


3100 Helsestasjonstjenester 713 494 1 070 000 66,68 356 506 680 597 -32 897 726 930 67,37


3110 Jordmortjeneste 18 081 29 000 62,35 10 919 19 086 1 005 22 668 78,17







3200 Kommuneleger 1 435 969 1 914 000 75,02 478 031 1 209 138 -226 831 1 313 591 70,85


3210 Miljørettet helsevern 473 056 185 000 255,71 -288 056 148 000 -325 056 168 480 91,07


3220 Legevakt 493 582 975 000 50,62 481 418 780 000 286 418 918 005 94,15


3300 Tiltak psykiatri 1 437 749 2 331 000 61,68 893 251 1 489 982 52 233 1 136 084 54,46


3310 Dagsenter psykiatri 0 0 0 0 0 0 139 0


3400 Kommunefysioterapeut 305 967 394 000 77,66 88 033 270 443 -35 524 187 724 64,51


3410 Fysioterapitjenester 471 733 687 000 68,67 215 267 458 000 -13 733 411 283 70,07


3500 Sosialkontortjenester 0 0 0 0 0 0 880 0


3510 Krisesenter 293 188 404 000 72,57 110 812 323 200 30 012 114 019 74,52


3520 Alkoholavgifter og kontro 0 0 0 0 0 0 14 168 70,84


3530 Omsorgslønn 6 846 0 0 -6 846 0 -6 846 442 427 62,76


3550 Støttekontakt 3 244 0 0 -3 244 0 -3 244 272 442 60,01


3570 Avlastning 0 0 0 0 0 0 596 078 67,89


3600 Tiltak barne- og ungdomsv 4 187 598 5 488 000 76,3 1 300 402 3 909 257 -278 341 2 965 072 68,65


3710 Frivillighetssentralen 0 0 0 0 0 0 ‐12 353 -13,88


3810 Sosialkontortjenesten 706 954 1 272 000 55,58 565 046 795 725 88 771 667 887 52,92


3820 Økonomisk sosialhjelp 1 854 868 2 530 000 73,31 675 132 2 173 334 318 466 1 500 333 62,49


3830 Flyktningetiltak 680 717 1 135 000 59,98 454 283 253 156 -427 561 934 831 100,84


4300 Bo- og arbeidssenter 4 307 427 6 500 000 66,27 2 192 573 4 137 468 -169 959 4 159 069 63,52


4500 Administrasjon og fellesu 2 293 0 0 -2 293 0 -2 293 781 356 52,3


4510 Drift omsorg sone 1 730 0 0 -730 0 -730 3 505 356 25,59


4520 Dagavdeling 0 0 0 0 0 0 82 961 23,3


4530 Hjemmehjelp 0 0 0 0 0 0 262 374 71,69


4600 Administrasjon og fellesu 190 0 0 -190 0 -190 372 746 24,98


4610 Drift omsorg sone 2 3 612 0 0 -3 612 0 -3 612 4 360 692 31,86


4620 Personlig assistent 0 0 0 0 0 0 215 781 27,42


4630 Kjøkken 0 0 0 0 0 0 939 024 57,29


4640 Kantine 0 0 0 0 0 0 ‐206 736 178,22


4700 Administrasjon pleie og o 1 403 444 2 430 000 57,75 1 026 556 1 684 871 281 427 915 786 0


4710 Institusjon og hjemmetjen 21 389 626 29 772 000 71,84 8 382 374 19 324 580 -2 065 046 9 348 113 645,59


4720 Brukerstyrt personlig ass 507 630 688 000 73,78 180 370 439 515 -68 115 247 977 0


4730 Hjemmehjelp 660 692 1 000 000 66,07 339 308 624 703 -35 989 260 765 0


4740 Dagavdeling 212 384 335 000 63,4 122 616 211 844 -540 121 867 0







4750 Kjøkken 1 227 292 1 651 000 74,34 423 708 1 075 508 -151 784 223 276 0


4760 Kantine 70 041 ‐128 000 -54,72 -198 041 ‐92 412 -162 453 86 971 0


4770 Støttekontakt 357 349 464 000 77,01 106 651 307 028 -50 321 0 0


4771 Omsorgslønn 458 549 455 000 100,78 -3 549 300 425 -158 124 0 0


4772 Avlastning 468 205 641 000 73,04 172 795 425 844 -42 361 0 0


5100 Forvaltning/drift/vedlike 1 842 35 000 5,26 33 158 23 333 21 491 1 600 0


5101 Vannforsyning ‐620 210 ‐546 000 113,59 74 210 ‐528 942 91 268 ‐637 638 94,89


5102 Avløp og rensing ‐803 699 ‐1 121 000 71,69 -317 301 ‐1 069 688 -265 989 ‐1 296 740 102,75


5103 Renovasjon ‐1 143 779 ‐472 000 242,33 671 779 ‐578 667 565 112 ‐985 955 216,22


5104 Brannvesen 1 338 654 2 362 000 56,67 1 023 346 1 521 325 182 671 1 310 712 57,01


5105 Feiervesen 271 203 115 000 235,83 -156 203 325 636 54 433 230 837 11 541,85


5109 Renhold 3 168 393 4 866 000 65,11 1 697 607 3 099 722 -68 671 3 012 034 62,97


5110 Drift og vedlikehold 4 279 095 2 888 000 148,17 -1 391 095 1 821 446 -2 457 649 4 540 579 162,57


5111 Felles maskinpark 53 403 92 000 58,05 38 597 61 333 7 930 46 960 51,04


5112 Markerhallen 123 427 352 000 35,06 228 573 268 000 144 573 165 297 56,61


5113 Idrettsparken 85 088 107 000 79,52 21 912 71 333 -13 755 32 403 18,84


5114 Veier, gater m.v. 834 622 1 296 000 64,4 461 378 868 383 33 761 657 254 53,48


5115 Ørjetun ‐40 105 ‐479 000 8,37 -438 895 ‐319 334 -279 229 41 867 -10,49


5200 Teknisk administrasjon 908 370 1 702 000 53,37 793 630 926 399 18 029 884 323 75,13


5201 Kart 52 080 150 000 34,72 97 920 83 334 31 254 72 499 103,57


5203 Oppmåling og byggesak 613 217 294 000 208,58 -319 217 162 978 -450 239 363 261 69,19


5204 Spredt avløp 334 924 12 000 2 791,03 -322 924 ‐9 237 -344 161 123 173 1 026,44


5210 Landbruk, miljø og næring 878 841 1 064 000 82,6 185 159 660 641 -218 200 650 895 102,66


5230 Fiske 0 10 000 0 10 000 6 667 6 667 10 000 100


5231 Jakt og viltstell 26 958 8 000 336,97 -18 958 14 026 -12 932 3 769 94,23


5232 Friområder 268 733 174 000 154,44 -94 733 127 563 -141 170 71 151 41,13


6300 Kulturadministrasjon 503 945 833 000 60,5 329 055 542 564 38 619 382 843 50,71


6301 Kulturvern og museer 326 809 456 000 71,67 129 191 341 467 14 658 316 739 59,99


6302 Musikk, teater og kunst 76 088 76 000 100,12 -88 67 333 -8 755 5 311 6,18


6303 Idrett og friluftsliv 154 000 154 000 100 0 154 000 0 0 0


6304 Annet barne- og ungdomsar 108 000 116 000 93,1 8 000 113 333 5 333 0 0


6305 Folkebad 65 082 100 000 65,08 34 918 63 865 -1 217 75 804 79,79


6306 Lokalhistorie 355 829 312 000 114,05 -43 829 312 000 -43 829 529 432 111,04







6320 Kino 23 696 29 000 81,71 5 304 19 261 -4 435 13 965 53,71


6321 Fritidsklubb 97 462 198 000 49,22 100 538 127 494 30 032 150 091 97,46


6322 Sommerklubb 0 12 000 0 12 000 0 0 3 770 31,42


6323 Kulturskole 256 872 408 000 62,96 151 128 257 366 494 147 753 32,33


6324 Ungdommens kulturhus 471 725 694 000 67,97 222 275 444 791 -26 934 329 173 92,46


6326 Frivilligsentral 2 255 93 000 2,42 90 745 55 154 52 899 0 0


6400 Bibliotek 746 155 1 107 000 67,4 360 845 722 119 -24 036 737 005 71,62


7600 Næringsutvikling 212 698 243 000 87,53 30 302 95 333 -117 365 370 283 258,94


7610 Reiseliv 65 844 70 000 94,06 4 156 46 667 -19 177 76 512 109,3


7630 Haldenkanalen 192 296 517 000 37,19 324 704 344 667 152 371 209 000 58,06


7640 Innovasjon Grenseland 568 788 0 0 -568 788 500 000 -68 788 712 429 0


7650 Opplev Grenseland 454 667 0 0 -454 667 0 -454 667 0 0


7660 Internasjonalt samarbeid 111 237 40 000 278,09 -71 237 26 667 -84 570 285 735 634,97


7670 Barnas Grenseland 406 759 4 000 10 168,98 -402 759 ‐2 689 -409 448 128 690 0


7675 Bolyst 17 160 0 0 -17 160 0 -17 160 0 0


7680 Utviklingsavtalen 175 000 0 0 -175 000 ‐1 300 000 -1 475 000 167 000 55,67


Utgifter 126 871 209 184 711 000 68,69 57 839 791 119 031 053 -7 840 156 120 583 846 67,43


Inntekter -23 782 741 -39 207 000 60,66 -15 424 259 -24 338 236 -555 495 -30 371 204 68,97


T o t a l t 103 088 468 145 504 000 70,85 42 415 532 94 692 817 -8 395 651 90 212 642 66,93
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Tertialrapport 2. tertial 2011 for virksomhet: 


 


POLITISK STYRING, FELLESUTGIFTER OG 
SENTRALADMINISTRASJON 


 
 
1 . Tertialrapport 2. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 28,2 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 12,7 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 2,4 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 25,8 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 18,3 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 70,1 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2010 var til sammenligning 75,1 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 17,8 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 0,5 mill. kroner mer enn periodisert.  
 
 


Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 58,5 % forbruk. Dette tilsvarer nær det som er forutsatt i det periodiserte budsjettet for 
denne perioden. Denne prosenten er lavere innen dette området enn for virksomhetene da en 
andel av lønn er politikergodtgjørelser som først blir postert i siste tertial 
   


Driftsutgifter (artsgr 11-12):  
 


Viser 75,8 % forbruk. Dette er noe mer enn forutsatt ved periodiseringen, men er likevel noe 
mindre enn på samme tid i fjor. Det er postert noe merutgifter innen telefoni og forsikringer. 
 
 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Viser 83,1 % forbruk. Dette er noe mer enn forutsatt ved periodiseringen, men er likevel 
vesentlig mindre enn på samme tid i fjor. Det er postert merutgifter for overføring til andre 
(barnehager) og kjøp fra IKS (Inovi). 
 


 
Overføringer (artsgr 14) 
 


Viser 74,6 % forbruk. Dette er noe mindre enn forutsatt ved periodiseringen og nær det 
samme som var registrert for samme periode i fjor. 
 


 
 
 
 


 







 


Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 


Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 69,6 % av budsjettert inngang for hele året – hvilket er nær identisk med det som er 
forutsatt i periodisert budsjett for denne perioden. 
 


 
Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 26,4 % av budsjettert inngang for hele året. Dette er vesentlig mindre enn periodisert og 
skyldes i hovedsak budsjettert overføring fra andre kommuner ifm. samarbeid/prosjekter som 
ennå ikke er fordelt – inntektene vil derfor posteres i siste tertial. 
 
 


Overføringer (artsgr 18)  
 


Det er her inntekstført kr 136.000 som ikke er budsjettert. Dvs. budsjett på 0. 
 
 


Finansinntekter (artsgr 19)  
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 
 


3 . Endringer i budsjettforutsetningene 
Ut fra kommentarene over er virksomheten i god rute med hensyn til å holde budsjettrammen, 
men her er det viktig å presisere at det vil bli posterte en vesentlig ikke-budsjettert merutgift i 
september (siste tertial). Som det også ble varslet om i tertialrapporten for 1.tertial, vil 
overføring til de private barnehagene i kommunen bli vesentlig høyere enn det som ligger i 
basis driftsramme. Merutgiften er nå beregnet til kr 2.769.000. Det vises til egen sak der dette 
redegjøres for. For 2011 foreslås i nevnte sak at merutgiften dekkes gjennom inntektsføring 
av fond. Da merutgiften må anses som varig vil det gjennom budsjett 2012 foreslås konse-
kvensjustering med tilsvarende beløp. 
 


 
 
4 . Viktige hendinger 
Det meldes ikke om spesielle hendinger 1.tertial som har følger for driften av dette området 
utover kommentaren over mht. de private barnehagene. 
 
 
 


5 . Virksomhetens utviklingsmål 
I gjeldende kommuneplanen er det ikke definert egne mål for sentraladministrasjonen.  
 


I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for perioden 2010 – 2013 er de strategiske målene for 
virksomheten formulert slik:  
 


 God økonomistyring 
 Lavere sykefravær 
 Levere gode tjenester både internt og eksternt 
 Videreutvikle interkommunalt samarbeid 
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Dette er alle mål som det jobbes med kontinuerlig og som til enhver tid har stor fokus 


 







 


6. Balansert målstyring  
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Ingen brukerundersøkelser er gjennomført for tjenester underlagt sentraladministrasjonen i 
denne perioden.  
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Det ble gjennomført ny medarbeiderundersøkelse den våren med svarfrist medio mai. 
Svarprosenten ble samlet for alle virksomheter 72% - hvilket er det høyeste vi har nådd siden 
den første undersøkelsen av denne typen ble gjennomført i 2005. Medarbeiderne i 
sentraladministrasjonen svart gjennomgående mer positivt denne gangen enn tidligere – det 
ble ikke registrert noen ”røde” kritiske kategorier slik vi har sett tidligere. Aller mest positive 
er medarbeiderne i forhold til innhold i jobben, samarbeid med kollegaene og faglig/personlig 
utvikling. 
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


Netto avvik for perioden skyldes i hovedsak seinere innbetalinger fra andre kommuner enn 
periodisert, men også noen reelle merutgifter og da i første rekke knyttet til de ikke-
kommunale barnehagene. 
 


 
 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar  
Sentraladministrasjonen er i god rute i forhold til både økonomi, oppgaver og måloppnåelse. 
Det meldes derfor ikke om noen vesentlige avvik i driften etter 2.tertial utover ovennevnte. 
 
 
 


8. Skatt, rammeoverføringer og finans 
 


Skatteinngangen for perioden januar – august 2011 viser samlet 36,5 mill. kroner - dvs. ca 
60,0 % av budsjettert inngang for hele året. Til sammenligning var denne 60,3 % på samme 
tidspunkt i fjor. Det totale skatteanslaget for hele året er satt til 60,9 mill. kroner. Inngangen er 
ca 0,1 mill. kroner mindre enn forutsatt i opprinnelig periodisert budsjett – hvilket må anses 
som minimalt. Men dette forutsetter at periodiseringen er korrekt også resten av året. 
Erfaringstall fra de siste årene tyder på at nøkkelen som er benyttet er noe for optimistisk for 
de siste 4 månedene – og da særlig for september og november. Rådmannen vil se an 
inngangen for september, som er en ”stor” skattemåned, før det eventuelt foreslås noen 
justering av skatteanslaget. Siste tal fra KS viser for øvrig at samlet skatt på inntekt og formue 
i Marker kun er på ca 72% av landsgjennomsnittet – dvs. klart lavest inngang av alle 
Østfoldkommunene. 
 
Rammeoverføringer inkludert inntektsutjevning viser for perioden samlet inngang på 62,9 
mill. kroner – dvs. ca 71,5 % av budsjettert inngang for hele året. Til sammenligning var 
denne 70,0 % på samme tidspunkt i fjor. 
 
Kommunestyret vedtok nytt reglement for finansforvaltningen i Marker kommune 22.juni 
2010 i k.sak 38/10. Reglementet gir rammer og retningslinjer for hvordan forvaltningen av 
kommunens ledige likviditet skal skje gjennom å definere det risikonivå som er akseptabelt 
for plassering og låneopptak. Reglementet gir føringer på hvordan det skal rapporteres på mht 


Tertialrapport 2.tertial 2011  Side 5 
 







 


finansforvaltningen. Det ikke er tatt opp nye lån i dette tertialet og det er heller ikke fortatt 
noen plasseringer av likviditet utover ordinær bank.  
 
 31.12.2010-1 30.04.2011 31.08.2011 
 kr % kr % kr % 
 


Innskudd hos hovedbankforb.  
 


25.648.192 
 


100
 


26.685.911 
 


100
 


28.888.580 
 


100 
Innskudd i andre banker 0 0 0 0 0 0 
Samlet kortsiktig likviditet 25.648.192  26.685.911  28.888.580  
Avkastning siden 31.12.201x-1 0  1.037.719 4 3.240.388 13 
Avkastning benchmark (ST1X)       
Største tidsinnskudd 6.581,846 26 5.952.327 22 6.217.072 22 
 
 


 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 
 kr % kr % kr % 
 


Lån med pt rente 
 


68.802.111 
 


48 
 


68.262.008 
 


48 
 


72.291.188 
 


49 
Lån med NIBOR basert rente       
Lån med fast rente 73.488.000 52 73.488.000 52 73.488.000 51 
Samlet langsiktig gjeld 142.290.111 100 141.750.008 100 145.779.188 100
Effektiv rentekostnad  siden 
31.12.201x-1 


0 0 1.107.401  3.151.605  


Avkastning (kostnad)  
benchmark (ST4X) 


0      


Antall løpende enkeltlån 22  22  24  
Største enkeltlån 73.488.000 52 73.488.000  73.488.000  
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Tertialrapport 2. tertial 2011 for virksomhet: 


 


GRUNNSKOLE 


 
 
 
1 . Tertialrapport 2. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 39,373 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 33,401 
mill. kroner. Inntekter er stipulert til 4,338 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 
35,035 mill. kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 21,655 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 61,8 % av 
budsjettet for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2010 var til sammenligning 59,49 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 22,921 mill. kroner – 
dvs. at det er brukt 1,266 mill. kroner mindre enn periodisert.  
 
 


Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 62,49 % forbruk. Det er også i år foretatt en budsjettjustering fra sykelønnsrefusjon til 
vikarlønn, noe som kan forklare et mindreforbruk sett i forhold til 1. tertial. Til tross for dette 
er vikarbudsjettet stramt; noe som igjen må sees i sammenheng med sykelønnsrefusjon.  
  
 


Driftsutgifter (artsgr 11-12):  
 


Viser 57,55 % forbruk. En må regne med økte utgifter til skoleskyss da tilrettelagt skyss nå i 
sin helhet blir belastet Marker kommune. Dette var varslet igangsatt fra august 2010, men ble 
utsatt til august 2011. 
 
 
 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Viser 114,91 % forbruk. Avviket her forklares med kjøp av flere elevplasser og dermed økte 
utgifter til Mortenstua skole.  
 
 
Overføringer (artsgr 14) 
 


Ingen bevegelse i perioden.  
 
 


Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Ingen bevegelse i perioden.  
 
 
 
 


 







 


Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 73,87 % av budsjettert inngang for hele året.  
 
 
Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 85,22 % av budsjettert inngang for hele året. Inntekter på voksenopplæring som ikke 
blir brukt inneværende år settes på fond for seinere bruk. I tillegg viser sykelønnsrefusjon mer 
inntekter enn periodisert til tross for at en har foretatt en budsjettjustering her. 
 
 


Overføringer (artsgr 18)  
 


Ingen bevegelse i perioden.  
 
 


Finansinntekter (artsgr 19)  
 


Ingen bevegelse i perioden.  
 
 
 


3 . Endringer i budsjettforutsetningene 
Marker kommune kjøper en elevplass mer ved Mortenstua skole fra 1. august 2011enn det 
som ligger til grunn i budsjettet for 2011. Kommunen er fra 1. august også økonomisk 
ansvarlig for skoleskyss til disse elevene. Det har kommet flere nye elever med rett til særskilt 
norskopplæring enn beregnet. Med bakgrunn i at skolen ser utfordringer i forhold til 
kompetansekrav for lærere som skal undervise i ungdomsskolen, har tre lærere startet på 
videreutdanning skoleåret 2011-2012. Dette finansieres delvis gjennom statlige overføringer, 
delvis av arbeidsgiver og delvis ved egeninnsats. Alle disse forholdene ble beskrevet i 
rapporten fra 1. tertial, og de er varslet i regnskapssamtaler med rådmannen.  
 


 
 
4 . Viktige hendinger 
Ingen kommentarer. 
 
 
 


5 . Virksomhetens utviklingsmål 
Et partsammensatt utvalg har utarbeidet en overordnet målsetting for skolen i Marker som ble 
vedtatt i Kommunestyret 8. april 2008. Målene er kort formulert slik: 
Marker kommune har en god skole hvor kjennetegnene er  


Læring – trygghet – trivsel 
Dette skal elevene oppleve gjennom 


• fokus på grunnleggende ferdigheter 
• et godt hjem – skolesamarbeid preget av dialog og fokus på elevenes læring 
• godt kvalifiserte lærere 
• rettferdige lærere 
• trygghet og trivsel i skolehverdagen 


 
I tillegg er Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK 06) og Opplæringsloven viktige 
styringsdokumenter for alle skoler. En viser for øvrig til kommunens plan for skoleutvikling  
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på Marker skole 2010-2013 (Referatsak 25/10 i oppvekst- og omsorgsutvalget 14.09.2010). 
For øvrig vises til tilstandsrapport for Marker skole 2010-2011 som legges fram for drøfting 
politisk denne høsten. 
 


 
 
6. Balansert målstyring  
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Skolen har gjennomført skriftlig eksamen på 10.trinn i fagene norsk, matematikk og engelsk. 
Gjennomsnittskarakteren for våre elever var 4 i engelsk, 3,57 i matematikk, 3,64 i norsk 
hovedmål og 3,5 i norsk sidemål. Til muntlig eksamen var gjennomsnittskarakteren 4,66. Det 
er god grunn til å være fornøyde med disse resultatene.  
Det skal gjennomføres nasjonale prøver i regning og lesing på 5., 8. og 9. trinn og i engelsk på 
5. og 8. trinn i september/oktober. Elevundersøkelsen gjennomføres hver vår på 7. og 10. 
trinn.  
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse i mai 2011. For Marker skole svarte 52 av 72 
på undersøkelsen, dvs en svarprosent på 72. Jevnt over viser undersøkelsen gode resultater. 
De ansatte trives. Det er likevel grunn til å se nærmere på det fysiske arbeidsmiljøet. Både når 
det gjelder inneklima og standarden på arbeidslokalene, er det langt dårligere resultater nå enn 
ved undersøkelsen i 2009. De ansatte er bedt om å komme med forslag til forbedringstiltak. I 
tillegg til det fysiske arbeidsmiljøet fokuserer skolen på forbedringstiltak i forhold til 
trivsel/samarbeid med kolleger, på tid til å utføre jobben og på mobbing.  
 
Sykefraværet 2.kvartal fordeler seg med 0 % på administrasjon, 5,7 % på grunnskole og 14,6 
% på SFO. Høyt sykefravær på SFO skyldes langtidsfravær, og at arbeidstakere med graderte 
sykmeldinger og som arbeider både på SFO og skole, ofte ønsker å være sykmeldt i SFO-
delen.  Det er gledelig at sykefravær på grunnskole har gått noe ned igjen. Det er verd å legge 
til at ingen oppgir forhold ved arbeidsplassen som årsak til sykefraværet.  
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


Ifl. tallene under pkt. 2, har skolen et positivt avvik på 4,9 %. Det er i denne sammenheng 
viktig å merke seg endringer i budsjettforutsetninger som er beskrevet i pkt.3.  
 


 
 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar  
Vi er veldig fornøyde med at skolen ble tilgodesett med midler til innkjøp av nye PCer både 
til elever og lærere, slik at gamle og utslitte PCer er byttet ut. 
 
Skolens viktigste ressurs er de menneskene som arbeider her. Marker skole har ansatte som 
alle er opptatte av å gjøre skolehverdagen god for elevene. Vi har høy gjennomsnittsalder på 
våre lærere, og flere velger å ta ut delvis AFP. Vi har utfordringer i forhold til å rekruttere 
nye, godt kvalifiserte lærere. 
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Som nevnt ved forrige tertial bruker skolen mye ressurser på spesialundervisning spesielt på 
ungdomstrinnet. Tidlig innsats kan forhåpentligvis på sikt kunne føre til at behovet for 
spesialundervisning kan holdes mer konstant i løpet av skoletida. Det er en utfordring å kunne 
gi elevene god oppfølging tidlig i skoleløpet og samtidig kunne dekke opp for behovet for 


 







 


spesialundervisning på ungdomstrinnet. I en overgangsperiode vil dette koste ekstra 
lærerressurser. 
 
Vi ser også utfordringer i det fysiske skolemiljøet med skolebygninger som ikke er tilpasset 
Kunnskapsløftets intensjoner i forhold til mer fleksible gruppestørrelser og arbeidsmåter.  I 
tillegg har vi utfordringer i forhold til fysisk arbeidsmiljø, inneklima og generelt manglende 
vedlikehold over lang tid. Dette kommer tydelig til uttrykk både gjennom elevundersøkelsen, 
i referater fra elevrådsmøter og gjennom medarbeiderundersøkelsen. 
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Tertialrapport 2. tertial 2011 for virksomhet: 


 


GRIMSBY BARNEHAGE 


 
 
 
1 . Tertialrapport 2. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 5,0 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 4,6 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 1,3 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 3,7 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 3,05 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 60,6 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2010 var til sammenligning 20,9 % (ikke direkte 
sammenlignbart).  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 3,0 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 0,8 mill. kroner mer enn periodisert.  
 
 


Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 62,37 % forbruk. Vi ser at det er nesten som forventet. Det har vært noen sykmeldte 
dette året, og derfor har vi et forbruk på 128,9 % på vikarer ved sykdom. Noe av det får vi 
igjen gjennom refusjon sykepenger. 
   


Driftsutgifter (artsgr 11-12):  
 


Viser 38,53 % forbruk. Dette må anses som et lavt forbruk, men vi kommer i løpet av høsten 
til å handle inn noen nytt utstyr til barna, samt en kopimaskin. 
 
 
 


Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 58,25 % av budsjettert inngang for hele året. Noe i underkant av det periodiserte 
budsjettet.  
 
Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 64,35 % av budsjettert inngang for hele året. Noe i underkant av periodisert budsjett.   
 
 


 


 







 


 
3. Endringer i budsjettforutsetningene  
Ingen endringer. 
 


 
 
4 . Viktige hendinger 
Først i september 2011 er det 42 barn i barnehagen. 9 barn er 2010-barn, 11 2009-barn, 9 
2008-barn, 7 2007-barn og 6 2006 barn. I juni hadde vi 45 barn på huset, og av dem sendte vi 
14 barn til skolen. I tillegg har 4 flyttet eller byttet barnehage. På våren tok vi også inn to barn 
som ikke hadde tilbud i Eidsberg. Ettersom vi hadde plasser valgte vi å ta inn disse barna, og 
de inntektene vi hadde på disse barna er foreldrebetalingen samt refusjon fra Eidsberg 
kommune. 
 
Vi opplever den nye rammefinansieringen som litt urettferdig i forhold til de private 
barnehagene. De har tre tellinger i året (15. mars, 15. september og 15. desember), mens vi 
bare har en. Dersom antall barn øker fra den i denne mellomperioden får de økt betaling pr 
barn. Dette gjelder ikke for den kommunale som kun har telling 15.12. hvert år.    
Den 1. august startet det opp en ny pedagogisk leder her på Grimsby. Hun er utdannet 
førskolelærer og skal jobbe 80 %. 
 
 
 


5 . Virksomhetens utviklingsmål 
Grimsby barnehage: 
- skal være en barnehage der barn, foreldrene og ansatte opplever medvirkning 
- som har friske, tilfredse og humørfylte medarbeidere 
- som har god økonomistyring      
 
 


 
6. Balansert målstyring  
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Vi ønsker at foreldrene skal ha en positiv oppfatning av barnehagen og de ansatte. Det mener 
vi at vi får ved å være i møtekommende, positive og ta foreldrene på alvor.  
I mai hadde vi et foreldremøte hvor vi hadde ernæringsfysiolog Irene Teigen Paulsen hos oss. 
Hun snakket om riktig kosthold. Dette på grunnlag av tidligere tilbakemeldinger fra 
foreldrene. På dette møtet fikk også foreldrene komme med forslag og gode ideer til årsplan.  
 
Grimsby barnehage har åpent hele sommeren, og i sommer hadde vi 6 barn i uke 29 og 5 barn 
i uke 30. Hele uken måtte vi ha to voksne tilstede. Vi ser at dette har vært slik de siste årene.  
 
De fleste barna som søkte til hovedopptak hadde oppstart i august. Det vi også ser er at det 
kommer flere i etterkant av hovedopptaket og ønsker plass. Her på Grimsby har vi for tiden 
full barnehage. Dette ut fra nåværende ressurser. Det står pr. 1. september 7 barn på venteliste 
med ønsket opptak utover høsten. 
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Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Grimsby barnehage skal være en arbeidsplass hvor arbeidstakerne føler seg sett og respektert. 
Vi skal fortsette med å være positive og fornøyde med arbeidsplassen vår. Dette tror vi at vi 
blir gjennom å få være delaktige i årsplan, bestemme regler på huset, delta på kurs osv.  
 
Vi har i perioden hatt et sykefravær på 10,8 %. Det er litt lavere enn i første periode. Inner- 
tieren er et samarbeidsprosjekt der ti kommuner i Indre Østfold samarbeider om å drive 
kompetanseheving i barnehagene. Vi her i barnehagen er også med i denne omgangen, og nå 
går det på å heve kompetansen på hele avdelingen. Det vil si at alle er med; pedagogiske 
medarbeidere, pedagogiske ledere og styrer.  
 
Deltagelsen på aktiviteter utenom arbeidstid er veldig bra. Dette tolker vi som et tegn på god 
trivsel blant personalet.  
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


Virksomheten holder seg innenfor budsjett. Kopimaskin står fremdeles på ønskelisten vår, 
men nå vet vi at det blir forhandlet frem en avtale på kommunalt plan. Barnehagen har gått til 
innkjøp av noen nye uteleker til sandkassen, men vi ser at sklien også må byttes ut. Denne er 
bestilt.  
 


 
 
7 . Virksomhetsleders sluttkommentar 
Det vi i barnehagene merker er at det kommer flere og flere 1 åringer inn. De har ofte 100 % 
plass og er hos oss det meste av sin våkne tid på hverdagene. Vi har åpningstid fra 06.00 til 
17.00 noe som gjør at vi har kortere tid hvor alle voksne er tilstedet på avdeling. Vi strekker 
vaktene i endene og den som kommer klokken 06.00 er alene til 06.45. Da er det ofte bare tre 
voksne til frokost, med mange små barn tilstedet. Slik er det på ettermiddagen også, vi har 
flere barn helt fram til 17.00. Det er en utfordring for oss og ha tilstrekkelig kvalitet på hele 
dagen. Det maksimale hadde vært flere voksne tilstedet i enda større perioder på dagen.  
 
Ellers har vi en arbeidsplass vi er stolte av. Ute på avdelingene er det mye latter, humor og 
glede. Dessuten er de meget inkluderende når det kommer nye på huset, dette har vi i flere 
anledninger fått tilbakemeldinger på. Dette tenker vi er gode egenskaper på en arbeidsplass, 
og vi ønsker å fortsette den gode trenden.  
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Tertialrapport 2. tertial 2011 for virksomhet: 


 


FAMILIE OG HELSE 


 
 
 
1 . Tertialrapport 2. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomhetens brutto driftsbudsjett 13,9 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 9,8 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 1,5 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 12,4 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,6 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 9,6 mill. kroner. Dette tilsvarer 76% av budsjettet for hele 
året. Tilsvarende for samme tertial i 2010 var til sammenligning 66 %.  
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 8,3 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 1,3 mill. kroner mer enn periodisert. Dette skyldes i hovedsak 1,2 mill. som 
skal dekkes inn av disp.fond på slutten av året, til en erstatningssak som er bokført 
virksomheten. 
 
 


Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 69  % forbruk.  
 
 


Driftsutgifter (artsgr 11-12):  
 


Viser 117 %  forbruk. Overforbruket ligger på legekontor og barnevernstjeneste som har 
driftsutgifter i samsvar med antall brukere og tiltak, og hvor dette antallet ligger over 
budsjetterte midler. 
 
 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Viser 57 %  forbruk. Her er det utgifter til interkommunale selskap som er hovedutgiften, og 
det er periodisering av budsjettet som gjør at det ser ut som et overforbruk uten at det er det. 
 
 


Overføringer (artsgr 14) 
 


Viser 113 %  forbruk. Overforbruket er på barnevernstjenesten på overføring til private, som 
det ikke er budsjettert med.  
 
 
 


 







 


Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Viser 0 %  forbruk. Virksomheten har ingen slike utgifter. 
 
 


Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 11 %  av budsjettert inngang for hele året. Denne inntekten er knyttet til salg av vaksine 
på helsestasjon, som i hovedsak gjøres på høsten. 
 


 
Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 115 %  av budsjettert inngang for hele året. Det er merinntekter på legekontor, 
kommunefysioterapi og psykisk helse. 
 
 


Overføringer (artsgr 18)  
 


Viser 0 %  av budsjettert inngang for hele året. Her er det gavemidler fra lag og foreninger.  
 
 


Finansinntekter (artsgr 19)  
 


1,2 mill fra disp.fond er budsjettert med, men overføres først på slutten av året. 
 
 
 


3. Endringer i budsjettforutsetningene 
 


Det ligger an til et lite merforbruk i forhold til budsjett. Det antatte merforbruket er redusert i 
løpet av året pga vakante stillinger i psykisk helse og fysioterapi. Samtidig er det hele tiden 
uforutsigbare utgifter på både barnevernstjeneste og legekontor som kan endre dette i siste 
tertial. Kr.1,2 mill som skal tas av disp. fond, er utgiftsført virksomheten og blir ikke 
inntektsført fra fond før til årsregnskapet. 
 


 
 
4. Viktige hendinger 
 


Virksomheten samarbeider stadig innad innen de ulike avdelinger, og utad med andre 
virksomheter, spesielt med fokus på barn og unge. Barnevernstjenesten har fått midler til ½ 
årsverk saksbehandlerstilling fra Fylkesmannen som er startet opp i juni. Denne stillingen må 
nå lyses ut på nytt igjen etter oppsigelse. Det har vært vakanse i deler av stilling i 
svangerskapspermisjon. Barnevernleder har sagt opp stilling og ny leder er ansatt. Det vil bli 
en vakanse på denne stillingen en måneds tid. 
 
Psykisk helse har hatt en vakant stilling som det nå kommer personell i, øremerket barn og 
unge og familier med psykisk lidelse. Denne vil jobbe tett sammen med andre instanser for 
barn og unge. I tillegg er prosjektmidler fra Fylkesmannen til rus/psykisk helse satt i gang 
med prosjektleder som vil utvikle og gjennomføre prosjektet sammen med styringsgruppe og 
arbeidsgruppe, ut fra de behov som vil komme fram etter en kartlegging.  
 
I fysioterapiavd.er det langtidssykefravær og svangerskapspermisjon, som gjør at det har blitt 
noe vanskelig å få gitt de samme tjenester de siste måneder. Det blir nå satt inn vikarer i deler 
av stillingene. 
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Til sammen har det blitt en del vakante stillinger i løpet av året innenfor virksomheten, som 
gjør at arbeidssituasjonen for de som er igjen, blir noe mer utfordrende, men at virksomheten 


 







 


får spart inn noe på budsjett. Det er kommet fram til at det nå er tid for å lyse ut etter en 
3.legstilling, slik det ble klarert for i 2009. 
 
Aktiv på dagtid er kommet i gang i kommunen gjennom folkehelsemidler, og flere 
innbyggere har meldt sin interesse. 
 
 
 


5. Virksomhetens utviklingsmål 
 


1. Samarbeide for sunne og trygge innbyggere gjennom tjenester rettet mot barn, unge og 
familier. 


2. Gi befolkningen tjenester de har behov for innenfor budsjett 
3. Rekruttere, utvikle og beholde fagkompetanse i virksomheten. 
4. Tilrettelegge for at det lave sykefraværet opprettholdes. 
5. Utvikle virksomhetens målekart. 


 
 
 


6. Balansert målstyring 
 


I gjeldende kommuneplanen er målene for virksomheten formulert slik: 
” Virksomhet familie og helse består av flere avdelinger som har hver sine målsettinger. Et 
sammenfattet og overordnet mål for virksomheten er: 
Virksomhet familie og helse skal arbeide for å forebygge helseskader og sosiale skader, og 
dekke innbyggernes behov for helse og sosiale tjenester. 
 
I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for perioden 2010 – 2013 er de strategiske målene for 
virksomheten formulert slik: 
 
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Gode tjenester / Brukermedvirkning: 
Virksomheten har fokus på å gi brukerne gode nok tjenester ut i fra de behov de har etter 
lover og forskrifter. Samarbeid og koordinering mellom de ulike ansvarene er 
satsningsområde. Det skal være brukermedvirkning på individnivå, og brukerundersøkelser 
blir gjennomført. Det er gjennomført brukerundersøkelse på barnevernstjenesten som ble lagt 
fram i mai/juni. 
 
God service: 
Brukerne skal oppleve at de får rask tilbakemelding, og at det er kort saksbehandlingstid og 
ventetid for å få dekket en tjeneste som er innenfor den enkeltes behov etter lover og 
forskrifter. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Friske medarbeidere / Godt arbeidsmiljø:  
Det skal tilrettelegges for at arbeidstakere har et fysisk og psykisk godt arbeidsmiljø slik at det 
lave sykefraværet opprettholdes. 
Veiledning og medarbeidersamtaler er tiltak som benyttes.  
 
Kompetanseutvikling: 
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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. 


 







 


Virksomheten har et lavt sykefravær, men merker hvor sårbart det er når èn fagperson blir 
borte i et lite fagmiljø. Medarbeidersamtaler gjennomføres på høsten. Medarbeiderunder-
søkelse ble gjennomført i mai 2011 med en score på snitt 4,8 mot 4,5 på landsgjennomsnitt og 
4,6 i 2009. 
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


Effektiv ressursbruk/ God økonomistyring:  
Lovpålagte tjenester gis etter lover og forskrifter til de brukere som har et behov. Brukerne 
blir flere, samtidig som rammene ikke øker tilsvarende og virksomheten utøver en svært 
effektiv ressursbruk. 
Se punkt 3.  
 


 
 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar 
 


Virksomheten består av avdelinger som er faglig kompetente og selvstendige enheter, med et 
lovverk som tilsier at de må gi ytelser ut fra den enkeltes behov. Dette trengs det 
personellmessig kompetanse og ressurser til. Medarbeiderundersøkelsen viser en 
virksomheten som har kompetente medarbeidere som er stolte av jobben de utfører. At 
enkelte avdelinger ikke har budsjett som dekker opp de behov de har, oppleves som vanskelig 
både ute i avdelingene og for virksomhetsleder. 
 
Et mer reelt budsjett ut fra aktivitetsnivå, er en faktor som ville gitt mulighet til fullt fokus på 
fag og samarbeid om faglige utfordringer. 
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Tertialrapport 2. tertial 2011 for virksomhet: 


 


NAV 


 
 
 
1 . Tertialrapport 2. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 5,3 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 2,1 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 0,4 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 4,9 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 3,2 mill. kroner. Dette tilsvarer 66 % av budsjettet for hele 
året. Tilsvarende for samme tertial i 2010 var til sammenligning 69 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 3,2 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt like mye som det vi hadde periodisert med.  
 
 


Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 50 % forbruk. I artsgruppe 10 ligger også utgifter til kvalifiseringsstønad og 
introduksjonsstønad.  Dette er forklaringen på hvorfor lønn utgjør en så stor andel av vårt 
budsjett.  Årsaken til at forbruket ligger på 50 % er at vi kun har en bruker inne i 
kvalifiseringsprogrammet nå, mens vi har budsjettert med to.  
   


Driftsutgifter (artsgr 11-12):  
 


Viser 28 % forbruk. Dette dreier seg om små tall. I periodisert budsjett har vi forventet et 
forbruk på kr. 42.000, mens vi har brukt kr.18.000. Årsaken til mindreforbruket er at utgiftene 
til kontormateriell og lisenser har vært lavere enn forventet. 
 
 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Vi har kjøpt tolketjenester for kr. 10.000 i perioden.  Vi hadde ikke budsjettert med utgifter på 
denne artsgruppen, og får derfor ikke fram en forbruksprosent. 
 


 
Overføringer (artsgr 14) 
 


Viser 74 % forbruk.  Overforbruket skyldes i noen grad høyere utbetaling av økonomisk 
sosialhjelp enn budsjettert.  Men i hovedsak ligger overforbruket på ansvar 3830  
 


 







 


Flyktningetiltak.  Forklaringen er at vi har mottatt flere flyktninger enn det vi antok da vi la  
budsjettet. De nye flyktningene har kommet hit i forbindelse med familiegjenforening.  
Kommunen får tilskudd fra staten for å ta imot disse flyktningene, men inntekten posteres 
ikke inn på vårt ansvar.   
 
 


Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Viser 93 % forbruk. Hele forbruket gjelder økonomisk sosialhjelp gitt som lån.  Forbruket er 
svært høyt i forhold til budsjett.  Dette er ikke et uventet resultat.  Vi fryktet allerede da vi la 
budsjettet at det ville bli et merforbruk her.  Hvis man sammenligner tallene med regnskapet 
på tilsvarende tidspunkt i fjor, så ser vi heldigvis en positiv utvikling.  I 2010 hadde vi på 
dette tidspunkt lånt ut kr. 375.000, mens vi i år har lånt ut kr. 167.000. 
 


 
Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 


 
Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 84 % av budsjettert inngang for hele året. Tallene viser at vi har hatt høyere inntekter 
enn budsjettert.  Blant annet kjøper statlig del av NAV-kontoret 20 % saksbehandlertjenester 
fra kommunen, og dette medfører inntekter som vi ikke hadde budsjettert med 
 


 
Overføringer (artsgr 18)  
 


Ingen bevegelse i perioden 
 


 
Finansinntekter (artsgr 19)  
 


Viser 15 % av budsjettert inngang for hele året. For vår virksomhet er det mottatte avdrag på 
utlån som posteres her, og tallet er dessverre alt for lavt.  Vi har kun fått inn kr. 30.000, mens 
vi i budsjettet forventet kr. 133.000 på dette tidspunktet av året.  Riktignok har vi et 
utestående krav hos NAV Pensjon på ca. kr. 90.000 i en trygdesak som ennå ikke er 
ferdigbehandlet, men til tross for denne sikre inntekten, så ser vi at det kan bli vanskelig å få 
inn kr. 200.000 som vi har budsjettert med i år. 
 
 
 


3 . Endringer i budsjettforutsetningene 
Ingen endringer.  
 
 


 
4 . Viktige hendinger 
Ingen kommentar. 
 
 
 


5 . Virksomhetens utviklingsmål 
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Målet for virksomheten er å holde tildelt ramme.  Vi ser en positiv utvikling i forhold til 
tidligere år, og nå pr. 2.tertial ligger vi faktisk på et forbruk på 66 %.  Vi har derfor et sterkt 
håp om at vi kan nå dette målet i år. 
 


 







 


6. Balansert målstyring  
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
Det har ikke vært gjennomført noen brukerundersøkelser i perioden, men vi er i dialog med 
NAV Østfold om å gjennomføre brukerundersøkelse nå i høst. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
Det er gjennomført medarbeiderundersøkelse blant de kommunalt ansatte i NAV-kontoret i 
perioden.  Vi har for få ansatte til å få eget resultat på virksomheten, så det er vanskelig å si 
noe om resultatet.  Det vil bli gjennomført en ny medarbeiderundersøkelse høsten 2011 i 
statlig regi. Denne undersøkelsen besvares av alle ansatte uavhengig av ansettelsesforhold, og 
vi vil på den måten få eget resultat for virksomheten.. 
 
Det er ikke gjennomført medarbeidersamtaler i perioden.  I virksomhetens HMS-plan har vi 
planlagt at samtalene skal gjennomføres innen utgangen av oktober. 
 
Sykefraværet ved virksomheten utgjør kun noen få enkeltdager i denne perioden. 
 
Fokusområde: Økonomi: 
Vi har et forbruk på 66 %, noe som betyr at vi totalt sett ligger greit an nå pr. 2.tertial.  Når vi 
ser forbruket opp mot periodisert budsjett har vi et merforbruk på kr. 16.000.   Det er derfor 
noe usikkert om vi klarer å holde budsjettet dettet året.  Vi har et for høyt forbruk av 
økonomisk sosialhjelp, både det som gis som bidrag og det som gis som lån.  Og vi er usikre 
på hvor mye vi klarer å få tilbake i avdrag på utlån.   
 
 


 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar  
Vi er inne i en positiv utvikling med tanke på økonomien.  Forbruket er lavere enn før, men 
det er dessverre også inntektene.  Spesielt merkes at vi ikke lenger får øremerkede statlige 
midler til kvalifiseringsprogrammet. I 2010 utgjorde dette tilskuddet kr. 386.000. 
 
Det er motiverende å ligge så godt an budsjettmessig nå pr. 2. tertial.  Viljen til å nå målet om 
å holde tildelt ramme er stor.  Likevel må vi forholde oss til at vi leverer lovpålagte tjenester, 
og at vi derfor skal hjelpe brukerne økonomisk dersom vilkårene for dette er tilstede.   
 
Vi har hele tiden et mål om å finne bedre løsninger for brukerne enn økonomisk sosialhjelp.  
Spesielt viktig er det å unngå langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp.  Vi har derfor 
spesielt fokus på arbeid og aktivitet, og bruker statlige tiltaksmidler aktivt inn mot denne 
målgruppen.  
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Tertialrapport 2. tertial 2011 for virksomhet: 


 


UTVIKLINGSHEMMEDE  
 


 
 
 
1 . Tertialrapport 2. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 7,0 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 6,8 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 0,5 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 6,5 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 4,3 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 66,3 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2010 var til sammenligning 63,5 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 4,1 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 0,2 mill. kroner mer enn periodisert.  
 
 


Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 65,8 % forbruk. Dette er noe høyere enn det som ligger i ”malen” på 62,3 %. I forhold 
til periodisert budsjett er det registrert et merforbruk på i overkant av 0,2 mill. kroner. 
   


Driftsutgifter (artsgr 11-12):  
 


Viser 62,2 % forbruk. Dette er noe mindre enn forutsatt ved periodiseringen, men er likevel 
noe mer enn på samme tid i fjor.  
 
 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 


 
Overføringer (artsgr 14) 
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 


 
Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 
 


 


 







 


Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 57,1 % av budsjettert inngang for hele året – hvilket er noe lavere enn det som er 
forutsatt i periodisert budsjett for denne perioden. 
 


 
Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 59,0 % av budsjettert inngang for hele året. Også dette er noe lavere enn det som er 
forutsatt i periodisert budsjett for denne perioden og henger i hovedsak samme med mindre 
refusjon sykepenger. 
 
 


Overføringer (artsgr 18)  
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 


Finansinntekter (artsgr 19)  
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 
 


3. Endringer i budsjettforutsetningene  
Merutgiften i lønn henger sammen med ekstra nødvendig innsats for en bruker i starten av 
året. En forsøker å hente inn igjen noe av denne merutgiften resten av året. Det er nå 1 mindre 
bruker ved boligene, her har en gjort om turnus så det går en mindre ansatt på kveldsvaktene.  
 
 


 
4 . Viktige hendinger 
Rådmannen har satt ned en administrativ arbeidsgruppe som drøfter ulike tilnærminger til 
fremtidig organisering av denne virksomheten. Rådmannen tar sikte på å legge frem egen sak 
til politisk behandling straks arbeidet er endelig avsluttet. 
 
 
 


5 . Virksomhetens utviklingsmål 
I resultatavtalen for 2011 står det at virksomheten skal delta i effektiviseringsnettverk. Det er 
en prosess som er i gang. Det er gjennomført brukeranalyse (dvs. at en har gjort en 
undersøkelse blant pårørende). Meningen er at dette skal bunne ut i en tjenesteanalyse for hele 
virksomheten. 
 


 
 
6. Balansert målstyring  
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Ingen brukerundersøkelser er gjennomført for tjenester underlagt utviklingshemmede i denne 
perioden.  
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Det ble gjennomført ny medarbeiderundersøkelse den våren med svarfrist medio mai.  
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Medarbeiderne i denne virksomheten har som en av få virksomheter en noe nedadgående 
kurve på svarene sammenlignet med for 2 år siden – hvilket også bør tas hensyn til mht. det 
pågående arbeidet med fremtidig organisering. 
  
Fokusområde: Økonomi: 
 


Netto avvik for perioden skyldes i hovedsak merutgifter til lønn som påløp tidlig på året – 
hvilket en håper å ta igjen i allefall deler av resten av året. 
 


 
 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar  
Virksomheten har for tiden ingen virksomhetsleder. 
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Tertialrapport 2. tertial 2011 for virksomhet: 


 


PLEIE OG OMSORG 


 


 
 
1. Tertialrapport 2. tertial totalt – drift  
Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 46,1 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 42,1 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 8,8 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 37,3 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 26,9 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 72,1 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2010 var til sammenligning 61,7 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 24,1 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 2,6 mill. kroner mer enn periodisert.  
 
 


Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 67,5 % forbruk. Innføring av Notus turnusprogram. Dobbel lønnskjøring i mai. 
Sykevikar. 
   


Driftsutgifter (artsgr 11-12):  
 


Viser 74,0 % forbruk. Opplæring/kurs, medisinsk forbruksvarer 
 
 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Viser 66,7 % forbruk. Avlastning merforbruk i forhold til budsjett. 
 
Overføringer (artsgr 14) 
 


 Ingen bevegelse i perioden 
 
 


Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


 Ingen bevegelse i perioden 
 
 
 


Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 54,1 % av budsjettert inngang for hele året. Ledige plasser 


 







 


Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 44,3 % av budsjettert inngang for hele året. Mindre inntekter i sykelønnsrefusjon 
 
 


Overføringer (artsgr 18)  
 


Viser 188,3 % av budsjettert inngang for hele året. Gavemidler. 
 
 


Finansinntekter (artsgr 19)  
 


Ingen bevegelse i perioden 
 
 
 


3. Endringer i budsjettforutsetningene  
Ved uendret drift resten av året viser beregningene at virksomheten vil komme ut med en 
merutgift på netto lønnsutgifter med ca 1,3 mill. kroner. 
 
Notus turnus system ble tatt i bruk i lønnskjøring i mai måned. Dette utgjør kr. 400.000 i 
dobbel lønnskjøring.  
 
Vi har solgt 5 plasser til Eidsberg kommune fra sist i august og ut året. Dette vil bli 
inntektsført i overføring fra andre kommuner. Dette vil gi oss en merinntekt på 1,2 mill. 
kroner. 
 
Sykelønnsrefusjon og brukerbetaling for august er ikke ført. Dette utgjør ca. kr 700.000. 
Rammetilskudd fra fylkesmann på kr 200.000 mangler. Innsparing på vakante stillinger utgjør 
kr 550.000. 
 
Vi overtok støttekontakt, avlastning og omsorgslønn fra Familie og helse i år. Vi ser at vi for 
et overforbruk på disse områdene. Vi har justert opp lønn i forhold til de faktiske kostnadene. 
Dette var ikke lagt inn i budsjettet. Disse merkostnadene vil utgjøre på årsbasis ca. kr 
250.000. Disse er en lovpålagt tjeneste. 
 
Vi har innvilget et vedtak på BPA fra 01.09.11 som vil utgjøre en ekstra utgift på kr 513.000 
ut året. Dette er en ny bruker som vi ikke kunne forutse utgiftene på. 
 
Leie av grunn for MBSS har økt med kr 60.000 for 2011 i samsvar med gjeldene avtale om 
indeksregulering. 
 
Som tiltak for å redusere merforbruk reduseres art 1010 fast lønn fra 5.september med 3 
vakter pr dag:  1 hver dag på hjemmetjenesten, 1 hver dag på dag på skjermet avd. og 1 hver 
kveld på skjermet avd. 
 
 
 


4 . Viktige hendinger 
Pleie og Omsorg er med i to prosjekter gjennom KS. Det ene er et effektiviseringsnettverk. Vi 
får hjelp til å analysere bruker-, medarbeiderundersøkelser opp mot KOSTRA tall. Det hele 
skal bunne ut i en tjenesteanalyse som sier noe om hva vi bruker ressursene på, og om det er 
riktig ressursbruk.  
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1.1.2012 trer samhandlingsreformen i kraft. I den forbindelse er vi med i nettverket Strategisk 
kompetansestyring. Det hele bunner ut i en kompetanseplan som sier noe om hva Pleie og 
Omsorg i Marker kommune trenger av kvalifikasjoner i fremtiden. 
 
 
 


5. Virksomhetens utviklingsmål 
 


1 Sykefraværsprosjekt Holdningsskapende arbeid 
2 Brukerundersøkelse Mars 2011 
3 Medarbeiderundersøkelse Mai 2011 
4 Forberede samhandlingsreform Høst 2011 
5 Få ned sykefraværet 8 % 
6 Utvikling avdelingssykepleiere Kurs, samarbeid, administrasjon og ledelse på HIØ 
 
 


 
 
6 . Balansert målstyring 
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
Brukerundersøkelse ble gjennomført i februar. Vi valgte å gjennomføre brukerundersøkelsen 
for brukere i hjemmetjenesten, brukere institusjon og pårørende institusjon. Institusjon var det 
kun somatisk avdeling som ble spurt. Pårørende til alle brukere på institusjon fikk tilbud om å 
være med. Svarprosenten var variabel. Hjemmetjenesten 85 %, veldig bra. Institusjon brukere 
kun 40 % svar, pårørende institusjon kun 45 % svar. Frivillighetssentralen var villig til å 
hjelpe oss med gjennomføringen. Alle hjemmeboende og brukere institusjon ble intervjuet av 
frivillige. Pårørende fikk undersøkelsen i posten. Det er planlagt én brukerdialog møte den 
11.mai, der resultatet fra undersøkelsen vil bli drøftet. 
 
Brukere av hjemmetjenesten var generelt meget fornøyde. Vi scorer over gjennomsnittet på 
alle spørsmål. Vi overholder taushetsplikten og det er lett å få kontakt med tjenesten over 
telefon. Vi scorer dårligst på informasjon om hva tjenesten kan tilby deg. Noen brukere var 
misfornøyd med aktiviteter på helger i vestibylen. Det var ensomt og stille. Døra inn til 
vestibylen var for tung. Noen skulle ønske seg hjelp til å få handlet. 
 
Beboere på institusjon er fornøyd med at de blir behandlet med høflighet og respekt. De føler 
at de blir hørt når de har noe å klage på. De er også fornøyd med maten og måltidene.  
Aktivitetstilbudet og mulighet til å gjøre dagligdagse ting er de ikke fornøyd med. Mange har 
også svart negativt i forhold til trivsel med andre beboere. De mener også at muligheten til å 
snakke med legen er dårlig. Alt i alt er beboerne fornøyd med sykehjemmet. 
 
Pårørende er også meget fornøyd med respektfull behandling. Noen er ikke fornøyd med 
personlig hygiene. De er heller ikke fornøyd med muligheten til å komme ut og 
aktivitetstilbudet. Måltidene og når beboerne skal spise er kommentert. Noen savner 
informasjon om beboerens helse. Alt i alt er pårørende fornøyd med sykehjemmet. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i mai. Den viser en markant fremgang på 
helhetlig trivsel på sone 1. Sone 2 viser en tilbakegang på nesten alle punkter. Jeg vil komme 
tilbake til resultatet av medarbeiderundersøkelsen i tjenesteanalysen gjennom prosjektet med 
KS. Vi skal på samling nå sist i september og gjennomgå medarbeiderundersøkelsen. 
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Sykefraværet viser 2. kvartal: 
 


Ansvar 4700 administrasjon: 0 
Ansvar 4710 institusjon og hjemmetjeneste: 7,1 % 
Ansvar 4720 BPA:  4,5 % 
Ansvar 4730 Hjemmehjelp: 8 % 
Ansvar 4740 Dagavdeling: 0 
Ansvar 4750 Kjøkken: 0 
Ansvar 4760 Kantine: 30 % 
 


I kantina er det kun en ansatt. Derfor blir prosenten så høy. 
  


Total for hele kommunen 6,8 %. Pleie og Omsorg har i sitt nye målekart en sykefraværs-
prosent på 8. Dette er mer realistisk. 
 
Fokusområde: Økonomi: 
Vi har i sommer stengt gruppe 5, korttidsavdelingen vår. Dette gjorde det enklere å få avviklet 
ferien for de ansatte.  Vi hadde mindre forbruk på vikarer. Marker kommunes eldre omsorg 
skal drives faglig forsvarlig. De eldre skal til enhver tid være trygge på at de får den hjelpen 
de har behov for. Budsjett er lagt ut fra et belegg på 42 plasser. Vi har i sommer hatt et belegg 
på 32 plasser. Det er da uforsvarlig av Virksomhetsleder å bemanne ut fra fullt belegg. Det er 
dette, organisasjonene og ledelsen ved MBSS er uenige i. Vi bemanner ut fra nå situasjon og 
ikke hva som eventuelt kan skje. Ledelsen har etterspurt organisasjonene om de uttalelsene de 
kommer med i avisa har skjedd. Nei, det har det ikke, men vi sendte ut en bekymringsmelding 
i tilfelle det skulle skjer.  
 
 


 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar  
Sykefravær prosjektet går sin gang. Alle ansatte har vært på coaching over to dager. Vi skal 
jobbe internt videre med å utvikle arbeidsmiljø. Alle ansatte skal på et oppfølgingskurs i 
november med egen ”coach”. De ansatte som trenger hjelp av fysioterapeut får det. Vi har 
videreført avtalen ut året. Tilbakemeldingene er udelt positive. Tretten ansatte har 
gjennomført Demensomsorgen ABC. Dette er en studiering som har pågått over to år. Tolv 
nye starter opp på det samme i disse dager. En avdelingssykepleier begynner på 
Administrasjon og ledelse ved HIØ nå i september. En sykepleier videreutdanner seg innen 
palliasjon ved høgskolen i Oslo. 
 
    RAUS  
       
    GLEDE                             
    
    UTVIKLING                                
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Tertialrapport 2. tertial 2011 for virksomhet: 


 


FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 


 
 
 
1 . Tertialrapport 2. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 


2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 22,9 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 11,7 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 13,4 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 9,5 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 7,0 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 74,4 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2010 var til sammenligning 80,2  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 5,6 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 1,4 mill. kroner mer enn periodisert.  
 
Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 63,4 % forbruk. 
 
Driftsutgifter (artsgr 11-12):  
 


Viser 89,1 % forbruk. 
Ved utgangen av 2 tertial er overforbruket på energi på kr.1.650 mill. 


 


 







 


Som en ser av stolpediagrammet over viser dette at antall kwt går ned måned for måned i 
forhold til 2010. Den samlede nedgang i første halvår er på 192.000 kwt. Dette er klart ved å 
holde fokus på Enøk arbeidet selv ved den kalde vinteren vi har bak oss. Stans på varme-
pumpa i denne perioden p.g.a. havari er også en faktor som en bør ta hensyn til, når en ser det 
totale energiforbruk. Ekstra oppvarmet bad på lørdager koster oss ca 1000 kwt pr. gang samt 
andre utfordringer innen driften. Økende vekst generelt i samfunnet øker forbruket av 
elektrisk kraft, dette gjør seg også gjeldene innen kommunal sektor.  
 
Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Viser 81,3 % forbruk.  
 
Overføringer (artsgr 14) 
 


Viser 255 % forbruk. 
Forklaringen er budsjett kr.14.000 mot forbruk kr.36.000 
 
 


Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Viser %  forbruk. 
 
 


Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 82 % av budsjettert inngang for hele året. 
Inntekter for 3.kvartal på kommunale avgifter er ført. 
 
Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 23,4 % av budsjettert inngang for hele året. 
Her mangler overføring fra NAV på mannskapet innen FDV. 
 
 


Overføringer (artsgr 18)  
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 


Finansinntekter (artsgr 19)  
 


Ingen bevegelse i perioden. 
 
 
 


3. Endringer i budsjettforutsetningene 
 


Ingen endringer. 
 
 


 
4. Viktige hendinger 
 


•  Det ble funnet plass til å ta inn 10 skoleungdommer over 16 år som 
sommervikarer.  


• Sanering av kloakk/ overvann til all bebyggelse på Ørjetun. 
• Asfaltering i henhold til plan. 
• Varmepumpa i Rådhuset havarerte etter et strømbrudd. Kostnadene ved å reparere 


den samt alder og virkningsgrad tilsa at den burde byttes. Dette ble behandlet i 
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formannskapet sak 45/11 hvor det ble bevilget inntil kr.3,0 mill. Dette ligger nå ute 
som anbud på doffin. 


 
 
 


5. Virksomhetens utviklingsmål 
 


Det overordnede mål er å etterleve vedtatte vedlikeholdsplan. 
Dette må sees i sammenheng med det vanlige og det ekstraordinære vedlikehold som kommer 
som enkeltvedtak. Stort fokus på ENØK arbeidet, her bør samsvar mellom forbruk og budsjett 
komme i balanse. 
 


 
 
6. Balansert målstyring  
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Ingen planlagte undersøkelser. 
De ansatte har fått mange positive tilbakemeldinger på det som gjøres i Ørje sentrum. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Medarbeiderundersøkelsen er gjennomført i perioden. Når det gjelder besvarelsen innen 
ansvarsområdene Renhold og Forvaltning, drift og vedlikehold er disse positive. Evaluering 
innen ansvarsområdene og tiltak vil iverksettes om nødvendig etter sluttført evaluering. 
Medarbeidersamtaler blir iverksatt i oktober/november mnd. Sykefraværet innen 5110 drift og 
vedlikehold ligger på 3,9 %. Hovedsakelig ikke arbeidsrelaterte skader. Sykefraværet innen 
5109 renhold ligger på 4,9 %. Dette er en nedgang fra siste tertial fra 13,1 % til nå 4,9 %.  
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


Økonomistyringen innen de forskjellige ansvarsområder er i store trekk godt ivaretatt. 
Totalt er det brukt 1,4 mill. for mye. Innen energi er det et overforbruk på 1,65 mill. 
Ser en bort fra dette er det et positivt resultat sett alle ansvarsområdene under ett.  
 
 


 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar 
 


De ansatte utfører daglig mange forskjellige arbeidsoppdrag, som må tas på direkten for å 
løses der og da, disse utfordringer takler de på en meget bra måte til våre brukeres tilfredshet. 
Interne ønsker mellom virksomhetene er mange ganger den største utfordringen både for 
personellet og for økonomien.  
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Tertialrapport 2. tertial 2011 for virksomhet: 


 


PLAN OG MILJØ 


 
 
 
1 . Tertialrapport 2. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomhetens brutto driftsbudsjett 5,68 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 4,15 mill. 
kroner, eller ca 73 %. Inntekter er stipulert til 2,27 mill. kroner, slik at netto budsjettramme 
utgjør3,4 mill. kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 3,0 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 88 % av budsjettet for 
hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2010 var til sammenligning 65 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 2 mill. kroner – dvs. at 
det er brukt 1 mill. kroner mer enn periodisert.  
 
 


Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 61,45 % forbruk. Det er noe mindre enn på samme tid i fjor, og litt under periodisert 
budsjett.  
   


Driftsutgifter (artsgr 11-12):  
 


Viser 126 %  forbruk, og er den vesentligste årsaken til at regnskapet viser et stort 
merforbruk. Det er brukt i overkant av 800.000 til ulike prosjekter finansiert av eksterne 
midler. Det største prosjektet er mudring i Gjølsjøen, som har kostet 569.673, og det er kjøpt 
nytt klippeutstyr til friområdene for i underkant av 80.000. Det blir foretatt an 
budsjettjustering når nødvendige opplysninger foreligger. 
 
 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Viser 20,84 %  forbruk. Avviket skyldes at vi ennå ikke har mottatt faktura for kjøp av de 
tjeneseter vi har avtale med andre kommuner om. 
 
Overføringer (artsgr 14) 
 


Viser 0 %  forbruk, men artsgruppen utgjør bare 65.000 på årsbasis. 
 
Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Ingen bevegelse. 
 


 







 


 
Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 44,0 %  av budsjettert inngang for hele året. Manglende inntekter skyldes at vi ikke har 
fakturert for alle utførte tjenester ennå, og at det i hovedsak det er i sommerhalvåret det er stor 
aktivitet. 
 
Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 31,18 %  av budsjettert inngang for hele året. Aremark og Rømskog skal faktureres for 
medgåtte utgifter pr august, men fakturagrunnlag er ikke utarbeidet ennå. 
 
 


Overføringer (artsgr 18)  
 


Ingen bevegelse 
 
 


Finansinntekter (artsgr 19)  
 


Ingen bevegelse. 
 
 
 


3. Endringer i budsjettforutsetningene  
Endringen i forhold til rammene er i første omgang knyttet til prosjektet som er nevnt 
ovenfor. Felles plan og miljøkontor for grensekommunene ble etablert med virkning fra 
01.08.11, men det er ikke gjort budsjettjusteringer som følge av dette. 
 
 


 
4 . Viktige hendinger 
- opprydding av spredt avløp er fulgt opp, og det er gitt en rekke utslippstillatelser 
- det er sendt ut pålegg for sone 3 
- ny renovasjonsordning som er innført, har krevd ekstra innsats fra flere virksomheter i 


kommunen, i sommer har det spesielt dreid seg om hytter 
- hjemmeside for vannkvalitetsarbeidet i Haldenvassdraget er publisert 
- det arbeides med veileder for tilsyn og kontroll med mindre avløpsanlegg 
- innen landbruk har det vært en stor jobb med gårdskart og korrigering av grenser og areal 


for digitale kart og arealopplysninger 
- felles plan og miljøkontor for grensekommunene ble etablert med virkning fra 01.08.11 
- Kjell Ove Burås er ansatt som ny skogbrukssjef for grensekommuene 
- sanering av vann- og avløpsledninger på Ørjetun hadde anbudsfrist 29.05.2011. Arbeidet 


startet 01.08.11 og vil være avsluttet 15.10.11 
- Svendsbykrysset – Ulfsby: Anlegget er prosjektert. Anbud er lagt ut og leverandør av 


anlegg er valgt. Arbeidet vil starte når avtaler med grunneiere er på plass. 
- klima- og energi plan er vedtatt og etablering av samarbeidsfora for klima og energi for 


Østfold er vedtatt 
- Fylkesmannne har mudret i Gjølsjøen ved brua, kostnadene er forskuttert av Marker 


kommune 
- det er mottatt naturforvaltningsmidler til følgende tiltak; gressklipper på Husborn kr. 50 


000,-, skogsfugltaksering i Fjella kr. 54 000,- (samarbeid med Eidsberg og Rakkestad) og 
skjøtsel på Østre Otteid kr. 20 000. Nye gressklippere til Husborn og Østre Otteid er kjøpt 
inn og prosjektet med skogsfugltaksering er gjennomført 
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- det jobbes aktivt med sentrumstiltak som oppfølging av TransInForm og budsjettvedtaket. 
En arbeidsgruppe har levert forslag til tiltak, og disse vil så langt midlene rekker bli 
gjennomført i løpet av høsten. Vi er i en prosess for å få pristilbud på tiltakene knyttet til 
parkeringsplassene ved rådhuset og opphøyde gangfelt i Storgata, og når vi mottar dette,  
vet vi hvor mange av tiltakene vi kan gjennomføre. Skilting på sluseportene, flaggstenger 
på Dråpen og belysning i Tangen er på plass 


- ferdig med å innhente egenerklæringsskjemaene for skogeiers foryngelsesplikt 
 
 
 


5 . Virksomhetens utviklingsmål 
1. Redusere saksbehandlingstiden fra vi mottar søknad om fradeling/oppmåling til ferdig 
matrikkelbrev er sendt til tinglysning.Saksbehandlingstiden er redusert, og er nå med god 
margin innen det pålagte.Det gjenstår fortsatt en del arbeid med gamle midlertidige 
forretninger. 
 
 2. Få kartlagt og digitalisert ledningsnettet for VA i Ørje sentrum og opparbeide kompetanse 
til å bruke dette.Arbeidet er ferdig utført, og flere områder er prosjektert. 
  
3. Bidra til godt samarbeid og kompetanseutveksling mellom de tre grensekommunene 
Marker, Aremark og Rømskog.Nytt felles kontor for alle virksomhetens fagområder er 
etablert. Kontoret er etablert med følgende kostnadsfordeling; Rømskog 15%, Marker 50% og 
Aremark 35%. 
 
4. Få gode rutiner for gjennomgang av politiske saker, både tverrfaglig og med rådmannsnivå. 
Fungerer veldig bra. 
 
 


 
6. Balansert målstyring  
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Det er ikke gjennomført nye undersøkelser eller dialogmøter i løpet 2. tertial. 
 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Ny medarbeiderundersøkelse viser at medarbeiderne generelt er godt fornøyd med 
arbeidsmiljøet. Det har imidlertid vært en tilbakegang fra forrige undersøkelse på flere 
områder, spesielt gjelder dette forholdet til overordnet ledelse og nærmeste leder. Dette blant 
annet sammenheng med at prosessen med etablering av det nye felleskontoret har tatt mye 
lenger tid enn forutsatt, og at det i denne perioden ikke har vært en ”nær” leder slik det var i 
perioden med virksomhetsleder. Leder for kontoret er nå på plass, og en antar at dette vil 
bringe tilfredsheten tilbake til samme nivå som tidligere. 
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


Netto driftsresultat er dårligere enn på samme tid i fjor, og ligger godt over periodebudsjett. 
Dette skyldes i stor grad at faktura for interkommunale avtaler ikke er sendt, men vil bli 
fakturert i september.  Det gjenstår også en del bokføring av inntekter knyttet til de store 
prosjektene i Gjølsjøen og på friområdene. 
 
 


Tertialrapport 2.tertial 2011  Side 33 


 
 


 







 


7. Virksomhetsleders sluttkommentar  
Virksomheten fungerer bra med mange utfordrende fagområder. Etablering av felleskontoret 
med ny leder er nå på plass. Det samme er skogbrukssjef. Utviklingen av kontoret blir 
spennende, og vi har nå god kompetanse innen alle fagområdene. 
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Tertialrapport 2. tertial 2011 for virksomhet: 


 


KULTUR og FRITID 


 
 
 
1 . Tertialrapport 2. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 4,0 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør xx,x mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 0,6 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 3,4 mill. 
kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 2,4 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 70,1 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2010 var til sammenligning 60,5 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 2,5 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 0,1 mill. kroner mer enn periodisert.  
 
 


Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 68,7 % forbruk. Årsaken til avvik er ansvar 6306 Lokalhistorie. Her er det utbetalt 
65 000 kroner mer enn budsjettert i perioden. Historielaget dekker lønnsutgifter til arbeidet 
med gårdshistorien for Øymark. Det er ikke sendt refusjonskrav fra Marker kommune til 
Marker historielag for lønn mai og juni 2011. Arbeidet med 4 bind av gårdshistorien ble for 
øvrig ferdigstilt og avsluttet i juni. Inntekter av salg av bøker tilfaller Marker kommune når 
historielagets utgifter er dekket. Dette ifølge avtale mellom Marker kommune og Marker 
historielag desember 1994. 
   


Driftsutgifter (artsgr 11-12):  
 


Viser 76,7 % forbruk. Avvik skyldes i stor grad energiutgifter på Ungdommens Kulturhus. 
Budsjettjustering er foretatt innen egne rammer. 
 
 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
 


Viser 56,0 % forbruk. Art 13 brukes til div arrangementer etc. vanskelig å angi riktig 
periodisering. 
 


 
 
Overføringer (artsgr 14) 
 


Viser 94,0 %  forbruk. Art 14 brukes til div arrangementer etc. vanskelig å angi riktig 
periodisering. 


 







 


Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Ingen bevegelse i perioden 
 
 


Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 58,8 %  av budsjettert inngang for hele året. Kan være vanskelig å periodisere, artsgr 16 
er avhengig av antall besøkende.  
 
 


Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser 129,7 %  av budsjettert inngang for hele året. Avvik skyldes refusjon av sykepenger og 
flere elever på kulturskolen. 
 
 


Overføringer (artsgr 18)  
 


Det er ikke budsjettert noe på artsgr 18 for 2011. Regnskap viser en inntekt på 33 000 kroner. 
Beløpet er diverse gaver som er kommet til Ungdommens Kulturhus. 
 
 


Finansinntekter (artsgr 19)  
 


Ingen bevegelse i perioden 
 
 
 


3 . Endringer i budsjettforutsetningene 
Ingen endringer. 
 


 
 
4 . Viktige hendinger 


• Div. forfatterbesøk på biblioteket 
• Flere arrangementer på MBSS i regi av den Kulturelle Spaserstokken 
• Det har vært lagt ned mye jobb i forbindelse med prøveprosjektet ”Stemmerett 


for 16. åringer”. Bl.a. konsert, teater og foredrag. 
• Kanallekene ble arrangert 6. august med ca 350 besøkende. Kanallekene er ett 


samarbeid mellom lag og foreninger, kanalmuseet, private aktører og Marker 
kommune. 


• Youth Camp Innovation Circle på Sjøglimt fra 5. til 9. august. Arrangementet 
var i regi av Indre Østfold regionale ungdomsråd. Det var ca 70 ungdommer 
fra 8 forskjellige land som deltok. Temaene som ble diskutert var Youth, 
Politics and Europe. 


• Ungdomsrådet har deltatt på Ungdommens Fylkesråd. 
• Det har vært gitt økonomisk støtte til diverse arrangementer, som f.eks 


”Sommer i slusene”, som har hatt forskjellige typer arrangementer hver lørdag 
i hele sommer.  


• Konsert kulturskolen i juni. 
• Arbeidet med gårdshistorie for Øymark ble avsluttet i juni. Det er da skrevet 


totalt 4 bind. 
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5 . Virksomhetens utviklingsmål 
Mål: 
I  kommuneplanen er målene for kommunens kulturtjenester formulert slik: 


• Stimulere til et allsidig kulturliv som fremmer lysten til egenaktivitet, men også 
formidler kulturverdier som er skapt av andre. De kulturtradisjoner som finns skal tas 
vare på, samtidig som man må gi rom for nye kulturytringer. 


• Det frivillige kulturarbeidet må styrkes, og kulturtilbudene må gjøres tilgjengelige for 
alle grupper, uavhengig av økonomisk evne, alder eller andre forutsetninger. 


• Kulturpolitikken skal motarbeide den økende kommersialiseringen og bidra til å 
fremme livskvalitet slik at Marker blir en attraktiv bo- og oppvekstkommune. 


 
 


 
6 . Balansert målstyring 
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
Det skal ytes gode tjenester ut mot våre brukergrupper. Brukergruppene skal ha muligheten til 
å påvirke tilbudet gjennom brukerundersøkelser. Virksomheten må kontinuerlig vurdere sine 
tjenester slik at tilbudene tilpasses de enkelte grupper og det må tas hensyn til at behovet for 
jenester og tilbud vil variere i takt med omverdenen (trender og brukergrupper) forøvrig. t 


 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
Friske medarbeidere og et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for å yte gode tjenester. 
Medarbeiderne må oppleve samsvar mellom de oppgaver de er tildelt og den tiden de har til 
rådighet. Medarbeiderne må få, og ta, ansvar for sine arbeidsoppgaver. Medarbeidersamtaler 
er et viktig redskap i denne prosessen. Medarbeidersamtaler skal gjennomføres i november 
2011. Sykefravær pr 2 kvartal 2011 viser 29,2% på kulturadministrasjonen, 5,9% på Marker 
folkebad og 3,1% Frivilligsentralen.. 
 
Fokusområde: Økonomi: 
Regnskapet viser en netto utgift på 2,4 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 70,1 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2010 var til sammenligning 60,5 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 2,5 mill. kroner – dvs. 
at det er brukt 0,1 mill. kroner mer enn periodisert.  
 
 


 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar  
Kultur og fritid må ha en nøktern og stram styring for å klare å opprettholde det 
aktivitetsnivået vi har i dag innen de gitte økonomiske rammer. Vi har klare ambisjoner og 
mål om at Marker skal framstå som en attraktiv bo- og oppvekstkommune. Dvs. at vi må 
henvende oss til alle grupper av befolkningen. Vi vet at tilbudet innen kultur og fritid er svært 
avgjørende for menneskers totale livskvalitet og her skal vi være en solid bidragsyter. Det skal 
hele tiden være fokus på å bruke ressursene på en slik måte at det ytes mest og best ut mot 
våre brukere. 
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Tertialrapport 2. tertial 2011 for virksomhet: 


 


MARKER BIBLIOTEK 


 
 
 
1 . Tertialrapport 2. tertial totalt – drift 


Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden. 
 
 
 


2 . Kommentarer 


Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør 
virksomheten brutto driftsbudsjett 1,107 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 0,707 mill. 
kroner. Inntekter er stipulert til 0,0049 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 1.106 
mill. kroner.   
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66, %.  
Regnskapet viser en netto utgift på 0,732 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 66 % av budsjettet 
for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2010 var til sammenligning 69 %.  
 
I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 0,722 mill. kroner – 
dvs. at det er brukt 0,001mill. kroner mer enn periodisert.  
 
 


Lønn (artsgr 10):  
 


Viser 61 % forbruk. 
   


Driftsutgifter (artsgr 11-12):  
 


Viser 73 % forbruk.  
 
 


Kjøp av tjenester (artsgr 13) 
Ingen kjøp av tjenester. 
 
Overføringer (artsgr 14) 
 


Ingen overføringer. 
 
 


Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15) 
 


Ingen finansutgifter. 
 
 
 


Salgsinntekter (artsgr 16)  
 


Viser 46% av budsjettert inngang for hele året. 
 


 







 


Refusjoner (artsgr 17)  
 


Viser ingen av budsjettert inngang for hele året. 
 
 


Overføringer (artsgr 18)  
Vi har ingen overføringer. 
 
 


Finansinntekter (artsgr 19)  
 


Vi har ingen finansinntekter. 
 
 
 


3. Endringer i budsjettforutsetningene 
 


Vi har ingen endringer. 
 
 


 
4. Viktige hendinger 
 


Utlån og fornyelser pr. 30/8  2009 - 2011: 


23000


23500


24000


24500


25000


25500


26000


26500


27000


27500


Serie2


Serie2 27077 24440 26999


1 2 3


 
 
Utlån/fornyelser.1 = 2009, 2.= 2010, 3.=2011       
Vi har økt utlån i forhold til 2010. 
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Besøkende pr. 30/8: 


16800


17000


17200


17400


17600


17800


18000


2008
2009
2010
2011


2008 17930


2009 17740


2010 17242


2011 17695


Besøk pr. 30/8 


 
Vi har økt besøk i forhold til 2010. 
 
 
 


5. Virksomhetens utviklingsmål 
 


• Vi har økt utlån og besøk 
• Vi vil ha to forfatterkvelder i løpet av året. 
• Fremme lesegleden hos barn og voksne 
• Digi-spillere og lesebrett er veldig etterspurt 
• Kaffemaskin er tilbakelevert, da det var få som brukte tilbudet 
• Lesekonkurransen : ” Les bøker og bli med, heng epler på et tre”, har gått i 


hele sommer og har aktivisert mange barn 
• Skilting er underveis 
• Brukerveiledning for elever er i gang 


 
Line Baugstø var her i vår og leste for 120 skolebarn. Hun engasjerte skole elevene. 
 
 


.  
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Frid Ingulstad og Berit Sandviken kommer den 14. september. 
 


 







 


6. Balansert målstyring  
Fokusområde: Brukere/tjenester: 
 


Vi gjennomførte en brukerundersøkelse i mai hvor resultatet ble følgende: 
 Bibliotek  Snitt land Høyest 


kommune 
Lavest 
kommune 


Service 5,3 5,3 5,9 2,9 
Brukermedvirkning 5,0 4,9 5,7 1,0 
Utlånstilbud 4,1 4,2 4,9 2,7 
Bibliotekets lokaler 4,6 4,4 5,3 3,1 
Tilgjengelighet 4,8 5,1 5,7 2,8 
Informasjon 4,7 4,5 5,2 2,0 
Generelt 5,5 5,3 5,8 3,0 
     
Snitt totalt 4,6 4,6 5,3 2,8 
 
Av dette kan vi lese at våre brukere er vel fornøyde med bibliotektilbudet i Marker kommune. 
Her er noen av kommentarene fra undersøkelsen: 


• Beliggenheten kunne vært bedre. Et bibliotek burde ligge synlig og sentralt. 
• Åpningstidene er lite kundevennlig for oss som er i jobb. Spesielt om 


sommeren dag når det stenger kl.17 og stengt på lørdager. 
• Kvaliteten på tjenesten er meget bra. 
• Et trivelig sted å være. 
• Er spesielt fornøyd med muligheten for å låne bøker fra andre bibliotek veldig 


raskt. 
• Bør om mulig vurdere et annet lokale på bakkeplan. 


 
Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon: 
 


Friske medarbeidere og et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for gode tjenester. 
Det er foretatt en medarbeiderundersøkelse, hvor man scoret veldig bra. Medarbeiderne tar 
ansvar for sine oppgaver. Vi har hatt medarbeidersamtaler og det som er gjennomgangstema 
for begge medarbeiderne er et stort ønske om at biblioteket kunne flytte opp på bakkeplan. 
Begge to ønsker også å ha mer tid til de enkelte oppgaver. Sykefraværet er minimalt! 
 
Fokusområde: Økonomi: 
 


Ingen kommentar 
 
 


 
7. Virksomhetsleders sluttkommentar 
 


Marker bibliotek er en møteplass i kommunen. Totalt er det ca. 23.000 mennesker innom i 
løpet av et år! Det er mye mennesker i en så liten kommune.  Vi har derfor et sterkt ønske om 
å komme opp i lyset, tilgjengeligheten her nede er ikke tilfredsstillende. Håper at det kan 
ordnes.  
 
Vi forsetter å satse på barn og unge. Skolebiblioteket er en viktig for å få barn og unge til å 
lese.   
 


Tertialrapport 2.tertial 2011  Side 41 
 







 


Nye bøker, filmer og annet materiale er en viktig faktor for høyt utlån og stort besøk. Derfor 
er det av stor betydning å opprettholde eller øke budsjettet for innkjøp av media. Vi starter 
opp igjen med avislesegruppe for innvandrere i oktober. 
 
Vi har hatt forhåndsvalg, som fører til mange fremmede mennesker besøker biblioteket. Og 
det er bra.  
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Ski-NM 2014
i Indre Østfold


- et historisk NM…
Til: Eidsberg kommune, Marker kommune v/rådmennene
Fra: Idrettslagene som søker ski-NM i Indre Østfold 2014


v/arbeidsgruppa


Søknad om kommunal garanti for utbygging av løyper og an-
legg på Høytorp fort, Mysen og Kjølen Sportcenter, Marker.







Følgende skiklubber i Indre Østfold søker Norges Skiforbund
om å få arrangere NM på ski del 1 i 2014:


Ørje Idrettslag
Rødenes Idrettslag
Mysen Idrettsforening
Slitu Idrettsforening
Hærland Idrettslag
Trøgstad Skiklubb
Båstad Idrettsforening


Som kjent er det ei arbeidsgruppe
som jobber hardt med å få ski-NM
til Indre Østfold 2014. Dette vil i
så fall bli det første ski-NM noen-
sinne i Østfold, og det blir en his-
torisk begivenhet, da det
eventuelt også vil bli det første
ski-NM som har løype både i
Norge og Sverige. Dessuten er det
jo 200 år siden frigjøringen 2014.


Derfor søker vi under mottoet:
”Ski-NM 2014 – et historisk NM!”


Momarken travbane er tenkt som
hovedarena med tre konkurranse-
dager, mens vi satser på å kjøre en
konkurransedag (sprint) på Kjø-
len Sportcenter i Marker kom-
mune. Fra Momarken går løypene
i området på og rundt Høytorp
fort, og et NM-arrangement gjør
det mulig å utvikle løyper som for
framtiden blir et fantastisk mos-
jonsanlegg for beboerne ikke bare


i Eidsberg, men også i hele regio-
nen. Her kan man fra folkhelse-
perspektiv mosjonere med enten
gåing, løping, sykling eller annet.
Området har også store utvik-
lingsmuligheter for framtiden, for
eksempel med lysløype, rulleski-
løype, skiskytteranlegg, osv…
På Kjølen er det allerede løyper,
men disse må oppgraderes noe for
et slikt arrangement, hvilket gjør
at man får en topp moderne og in-
ternasjonal konkurranseløype.
Dessuten behøves det en del for-
bedringer på stadionanlegget på
Kjølen for å kunne ta imot et slikt
arrangement.


Den ”ville” idéen om å arrangere
både det norske og det svenske
mesterskapet sammen har duk-
ket opp, og dette er noe vi søker
om. Det gir dobbelt PR for oss,
samtidig som det gir forbundene
bare halve kostnadene for TV-pro-


duksjonen (som er en av de mest
betydelige budsjett-postene).


Søknadsfristen for ski-NM er
30.september i år, men vi kan ikke
søke uten å ha en økonomisk ga-
ranti for at vi greier utbyggingen
av løypenettet. Arbeidsgruppa
jobber hardt med forslag på forsk-
jellige finansieringsmuligheter, og
vi er sikre på at vi skal greie det.
Men vi kjemper mot tiden og vil
ikke ha svar på alle henvendelser
og søknader den 30.september.
Derfor søker vi Eidsberg og Mar-
ker kommuner i første rekke om
en kommunal garanti for utbyg-
gingsbeløpene. Vi skisserer på nest
side hvordan vi jobber med finan-
sieringen.


Norconsult AS i Askim har gjort en
forundersøkelse om utarbeidelse
av nødvendige løyper på Høytorp
fort (resultatet er vedlagt). Det


Søknad om kommunal garanti
for utbygging av løyper/anlegg 







viser på en total kostnad på 7,4
millioner kroner. Nødvendige for-
bedringer på Kjølen er beregnet
til ca 0,6 millioner kroner. Altså
totalt 8 millioner kroner.


Dugnadsarbeid er en viktig del av
både NM-arrangementet og ut-
byggingen av løypene. Vi har gjen-
nom befaring med rutinerte
entreprenører og representanter
for arrangørsklubbene kommet
fram til at det er mulig å spare inn
3 millioner kroner gjennom dug-
nad og billigere innkjøp av mate-
rial, osv. Det betyr at den totale
summer vi søker om garanti for er
5 millioner kroner.


Vi foreslår at garantien deles i
prosentforholdet 75/25 mellom
Eidsberg og Marker kommuner.
Planene har også blitt presentert
i regionsrådet for kommunene i
Indre Østfold, hvor det var stor
begeistring for prosjektet. Men vi
ser det lite hensiktsmessig å invol-
vere flere kommuner for denne
garantien, da vi har meget kort tid
til søknadsfristen og det ikke
dreier seg om en finansieringsløs-
ning, men en garanti.


Dette er bare en av mange finan-
sieringsmuligheter. Vi jobber
bredt for å dekke dette. I Eidsberg
er kommunen anleggseier, og det
er formelt de som må søke finan-
sieringen. 


Hvis vi får et ski-NM 2014, må vi
ha et prøvearrangement 2013 for
å vise at vi kan bruke anleggene.
Dette kan være for eksempel Nor-
gescup, Skandinavisk cup, ju-
niorcup eller liknende. 
Med en slik tidslinje har vi ikke
noe tid å miste. Derfor ønsker vi å
lage denne tidslinja i samarbeide
med kommunene som er invol-
vert, slik at vi er helt overens om
tidsfristene på veien. Det aller
beste for oss er om utbyggingene
kan skje innenfor gjeldende regu-


leringsplaner. Hvis de må ut på ny
høring tar det så lang tid at vi må
jobbe sammen for å klare tidsfris-
tene underveis. Men vi er innstilt
på å klare alle hindringer…!!!


Det er også stilt spørsmål ved
driftsutgiftene, og ifølge klubbene
som drifter anleggene idag, så er
det minimalt med økte kostnader
til drift av anleggene.


Vi i arbeidsgruppa kaller inn til et
informasjonsmøte for berørte
parter i Eidsberg og Marker kom-
muner for å gi ytterligere infor-
masjon om prosjektet hvis det er
ønskelig. Egen innkallelse er
sendt.
Vi kan også ta med at vi har fått
veldig positive tlbakemeldinger
fra skiforbundets representanter
som har vært på befaring. Det
samme gjelder fra NRKs hoved-
producer Ola Fagerheim. Løypene
er utviklet i samarbeide med NSFs
ekspert Hermod Bjørkestøl.


Det er også i både norske og
svenske skimiljøer veldig stor in-
teresse for denne søknaden, som
vil tilføre skisporten noe helt nytt
og antagelig gi enorm PR i begge


land med bare et par uker igjen til
OL i Sochi og med alle spekulasjo-
ner og forhåndsomtaler som er i
den perioden.
Dessuten får jo Indre Østfold
uvurderlig reklame med fire da-
gers direktesendt TV i flere timer
– kanskje også i to land!


Vi legger med den foreløpige NM-
søknaden og SM-søknaden. Det er
hittil bare forslag, som kommer til
å bearbeides og forbedres flere
ganger før de sendes til skiforbun-
dene. I tillegg kommer vi til å
sende med det vi har av tu-
ristbrosjyrer og material fra vårt
herlige distrikt.


Håper å høre fra dere.Vi må ha et
svar angående garantiene senest
9.september,da vi behøver resten
av september til å gjøre ferdig
søknaden.


Med hilsen fra 
Arbeidsgruppa for ski-NM i 
Indre Østfold 2014 


Kjell-Erik Kristiansen (leder)
+46-70 5811654
kjellerik@me.com


Her er et eksempel på hvordan en slik utbygging kan finansieres:


TOTALKOSTNAD
Høytorp, Mysen 7.400.000 kr
Kjølen Sportcenter 600.000 kr
Totalt 8.000.000 kr


FINANSIERING
Tippemidler, Høytorp (2 prosjekt a 700.000) 1.400.000 kr
Tippemidler, Kjølen (1 prosjekt a 200.000) 200.000 kr
Eidsberg kommune bidrag 1.500.000 kr
Marker kommune bidrag 400.000 kr
Østfold fylke 1.000.000 kr
Øvrige stiftelser/sponsorer/etc 500.000 kr
Totalt 5.000.000 kr


Dugnadsinnsats frivillig 3.000.000 kr


TOTAL FINANSIERING 8.000.000 kr







Foreløpig tidslinje mot ski-NM 2014:


9.sept -11: Svar om kommunale garantier
Eidsberg og Marker kommuner


30.sept -11: Søknad sendt til skiforbundet
Søknad om SM til det svenske
skiforbundet


Høst/vinter: Jobb med finansieringsløsninger
i samarbeid med de to kommunene


Januar -12: Beskjed om vi får NM 2014:
Hvis ja, følgende skjer:


Vår/sommer: Regulering klar på Høytorp -
byggestart


Sen høst -12: Løypetraséene klare på Høytorp,
forbedringer utført på Kjølen


Des -12: Anleggene testes av lokale utøvere
Jan/feb -13: Testarrangement - enten Norgescup,


Skandinavisk cup eller liknende
Sommer -13: Ytterligere forbedringer på


anleggene, åpne for alle som vil
mosjonere


Høst/vinter: Forberedelser mot mesterskapet.
Provisoriske bygg, logistikk, presse,
TV, snø og andre forberedelser


Jan/feb -14: SKI-NM og evt SKID-SM 2014
for første gang i Østfold…


Deretter: Et av Norges beste anlegg for
trim og folkehelse åpent året om
for turgåere, løpere, syklister og
andre som ønsker å bruke det.


Budsjett og økonomi for selve arrangementet inngår
i fase 2, som er selve gjennomføringen. I den anled-
ning kan det påpekes at ski-NM på hele 2000-tallet
har vært en god økonomisk investering som har gitt
bra avkastning til de arrangerende klubbene.


Arbeidsgruppa for ski-NM 2014 består av:


Kjell-Erik Kristiansen (leder) -
velkjent speakerprofil fra OL og VM mange ganger


Sigmund Vister -
kommunesjef Sarpsborg, VM-speaker, idrettsleder


Ingar Diskerud -
eier av TeamKraft Sør, bl a sponsor for skilandslaget


Kåre Steffensen -
leder i Østfold Skikrets, idrettsprofil i Trøgstad


Torkel Ruud -
leder av skigruppa i Mysen IF


Bjørnar Fundingsrud -
ildsjel i Slitu IF


Nils Skogstad -
primus motor Kjølen Sportcenter, tidl ordfører


Thore Berglund -
primus motor Kjølen Sportcenter, ildsjel Töcksfors


Kjeld Henning Sandem -
ansvarlig sjef for Momarken travbane


… i tillegg har vi flere ressurspersoner som støtter
oss med forskjellige typer av hjelp. Noen av disse er: 


Per Evjen, banksjef Eidsberg Sparebank
Jan Gander, tidl sjef Næringslivsrådet i IØ
Rolf Dillevik, leder idrettsrådet i Eidsberg
Erik Unaas, redaktør/ordførerkandidat
Erik Marthinsen, arenaproducer VM 2011
Jens Aas, arenaseaker VM 2011
Trygve Sollien, tidl ansv producer NRK-sporten
… og mange, mange flere


PS! Innkallingen til informasjonsmøtet på 
Momarken travbane sendes separat. Vi minner dog
om dato og tid: 
Fredag 19.august kl. 08,00.
Her vil det bli gitt anledning til å stille spørsmål og
få ytterligere informasjon om prosjektet og planene.
Det vil også bli muligheter for en befaring på 
Høytorp fort om ønskelig. 
Til dette møtet kalles ledende personer i administ-
rasjonen i Eidsberg og Marker kommuner, samt le-
dere for de forskjellige politiske partiene i de to
kommunene og representanter for Smaalenenes Avis
og NRK Østfold.


For 
Idrettsklubbene som søker ski-NM i Indre Østfold
2014, ved arbeidsgruppa


Kjell-Erik Kristiansen
Leder
+46-70 5811654
kjellerik@me.com








Skid-SM 2014
på gränsen


- et historiskt SM…
… första skid-SM med bana i två länder
… första skid-SM med två nationer mot varandra
… gränssamarbete i praktik
… 200 år sedan Norges frigörning 1814
… historiska marker
… Hellner vs Northug, Kalla vs Bjørgen, Jönsson vs Hattestad,


Haag vs Johaug – toppduellerna precis före OS i Sochi!







Följande klubbar i västra Värmland ansöker Svenska Skid-
förbundet om att få arrangera skid-SM del 1 i 2014:


Töcksfors IF
Årjängs IF
Bengtsfors BoIS


i samarbete med arran-
görsklubbarna av norska
mästerskapen på skidor
2014 (Ørje IL, Rødenes IL,
Mysen IF, Slitu IF, Hærland
IL, Trøgstad SK, Båstad IF)


Tävlingarna kommer för första
gången i historien att bli ett sam-
arrangement mellan Sverige och
Norge, där man tävlar tillsam-
mans med har olika resultatlistor
och korar sina egna mästare. 
Det ger flera fördelar, som bland
annat:


# Ett stort PR-intresse med in-
tressant toppdueller redan några
få veckor före OS i Ryssland.
# Billigare tävlingar med större
publik. Bland annat behövs bara
en TV-produktion som går till två
länder.
# Funktionärer från två länder
samarbetar om mästerskapen.
# Blir som ett mini-världscupar-
rangemang där nyheten och de
sportsliga duellerna kommer att
ge enorm uppmärksamhet både i
Sverige och Norge.
# En perfekt arena på Momarken
travbana med ett helt nytt bansy-
stem på historisk mark kring Høy-


torp fort, som var Norges största
inlandsbefästning.
# Arena 2 på Kölen där stadion
ligger i Norge och det mesta av
banan går i Sverige.


Sedan det här är en helt ny idé och
en helt ny form för nationella
mästerskap, måste en del saker
vara riktigt genomtänkta. Vi ser
för oss att de svenska åkarna till
exempel har gula nummerlappar
och de norska vita, så att de visu-
ellt lätt går att skiljas åt i TV-rutan
och för publiken på plats.


Ett undantag är sprinten, där man
kanske skall köra helt separata
heat (Sverige och Norge), alltså
två parallella tävlingar, för att få
mest möjliga rättvisa mästerskap
för båda länderna. Det vore inte
rätt med t ex fyra norrmän och
två svenskar i en A-final…


Prislistor och prisutdelningar blir


som vanligt – de norska åkarna
hamnar i den norska listan och de
svenska i den svenska. 


För att få rättvishet t ex vid star-
ten i en dubbeljakt, där det fort
kan bli upp mot 200 åkare, kan
man till exempel välja en start-
ordning efter FIS-punkter eller att
man delar startområdet på mit-
ten och ger varje land en del så att
man själva kan rangera startord-
ningen på sina åkare.


Den stora vinsten ekonomiskt lig-
ger givetvis i att man kan köra två
mästerskap med en TV-produk-
tion. Både NRK och SVT sänder
normalt direkt, vilket gör att man
kommer att få betydligt större
tittarsiffror än normalt.
Logistiken är inte svår. Momarken
travbana ligger mindre än tre mil
från gränsen vid E18 mellan
Töcksfors och Ørje, medan Kölen
Sportcenter ligger på gränsen. 


Om skid-SM på gränsen 2014 







Hotellkapaciteten är något be-
gränsad på svensk sida, men det
finns flera övernattningsmöjlighe-
ter både i Töcksfors och Årjäng
samt andra platser.


Om man väljer att övernatta i
Norge kommer man inom 45-50
minuter från Momarken både till
Oslo, Sarpsborg och Halden som
har mer än tillräckligt med hotell-
kapacitet. Arrangören är också
positiv till att hyra privata hus
och lägenheter som klubbar och
deltagare kan hyra.


En förutsättning för den här ansö-
kan är givetvis att de norska klub-


barna tilldelas norska mästerska-
pen 2014, som är det enda året
som är möjligt för oss att arran-
gera. Sedan börjar ombyggnaden
av E18 och Kölen blir en anlägg-
splats för ett tag. Dessutom skall
ju Sverige arrangera skid-VM i
Falun 2015.


Intressant är också att den norska
partnerorganisationen i Indre
Østfold är en av endast två di-
strikt i Norge som aldrig har ar-
rangerat norska mästerskapen på
skidor. Det trots att man har OS-
och VM-segrare som Vibeke Skof-
terud, Ola Vigen Hattestad och
Jens Arne Svartedal.


Vi visar för övrigt till informatio-
nen i den norska ansökan som bi-
fogas det här dokumentet.







OM ARRANGÖRSKLUBBARNA


Töcksfors IF


Årjängs IF


Bengtsfors BoIS


KONTAKTPERSONER
I SM-ORGANISATIONEN:


Thore Berglund


Kjell-Erik Kristiansen





