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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler:  
Dato:   
Saksmappe:  11/394 
 

 

 

Godkjenning av protokoll  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
27/11 Kommunestyret 21.06.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Protokoll fra kommunestyremøte 31.05.2011 godkjennes.



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: May Kristin Hattestad 
Dato:  26.10.2010 
Saksmappe:  10/694 
 

 

 

Omorganisering av Marker skoles ledelse  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
18/11 Oppvekst og omsorgsutvalget 10.05.2011 
3/11 Administrasjonsutvalget 31.05.2011 
28/11 Kommunestyret 21.06.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker skoles ledergruppe skal bestå av rektor og to assisterende rektorer. 
 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 10.05.2011 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling/vedtak i Administrasjonsutvalget - 31.05.2011 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalget/Administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret: 
Marker skoles ledergruppe skal bestå av rektor og to assisterende rektorer. 
 
 
Bakgrunn: 
Det vises til k.sak 54/10 der det ble enstemmig vedtatt at oppvekst- og omsorgsutvalget 
drøfter en omorganisering med henvisning til brev fra rektor av 25.05.2010. 
 
I dette brevet går det fram at til tross for at skolen har felles mål, utviklingsområder og en 
helhetlig tankegang i forhold til alle trinn 1-10, så er det viktig at elevene opplever en tydelig 
overgang fra barnetrinn til ungdomstrinn. Dette skjer ved at elevgruppene blir satt sammen på 
nytt, det gjelder litt ulike regler, elevene får en del nye lærere og skolegårdene er adskilt.  
 
Skolens lærere er organisert i team der dette skillet også er bevart. Den pedagogiske ledelsen 
av skolen og personalansvaret følger den samme strukturen. På bakgrunn av dette vil det være 
naturlig med to likeverdige ledere for å ivareta oppgaver som går på pedagogisk ledelse og 
personalledelse på henholdsvis barnetrinn og ungdomstrinn. 
 
På barnetrinnet er det i dag 302 elever, 33 lærere og 14 assistenter. På ungdomstrinnet er det 
139 elever, 16 lærere og 4 assistenter. I tillegg kommer tilkallingsvikarer. 
 
 
Konklusjon: 
Etter evaluering foreslås at Marker skoles ledergruppe skal bestå av rektor og to assisterende 
rektorer.  
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: Janne Johansen 
Dato:  02.05.2011 
Saksmappe:  11/270 
 

 

 

Kompetanseplan helse, pleie og omsorg  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
20/11 Oppvekst og omsorgsutvalget 10.05.2011 
29/11 Kommunestyret 21.06.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Prosjektplan for Helse, Pleie og Omsorg godkjennes. Strategisk kompetanseplan vil være en 
del av Omsorgsplan 2025. 
 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 10.05.2011 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret: 
Prosjektplan for Helse, Pleie og Omsorg godkjennes. Strategisk kompetanseplan vil være en 
del av Omsorgsplan 2025. 
 
Sammendrag 
Samhandlingsreformen trer i kraft 01.01.2012. Marker kommune skal til enhver tid ha nok og 
rett kompetanse til å utføre sine tjenester i helse, pleie og omsorg.  
 
Bakgrunn: 
St.meld. nr. 47. Rett behandling - på rett sted- til rett tid. Samhandlingsreformen forutsetter at 
bedre samhandling er et av helse- og omsorgssektorens viktigste utviklingsområder. 
Omsorgsplan 2015 stortingsmelding nr. 25, Mestring, muligheter og mening. 
Stortingsmeldingen skisserer fem langsiktig strategier for å møte utfordringene på 
omsorgsfeltet. Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging. Kapasitet og kompetanseheving. 
Samhandling og medisinsk oppfølging. Aktiv omsorg. Partnerskap med familie og 
lokalsamfunn. 
 
Vurdering: 
Daglig står de ansatte i sykehjem og hjemmetjenester overfor situasjoner som innebærer å ta 
faglige beslutninger.  
Ledelsen ved sykehjemmet/hjemmetjenestene har et særlig ansvar for å sørge for at det 
anvendes arbeidsmetoder som sikrer at det nyeste og beste kunnskapen implementeres i 
praksis. 
 
Konklusjon: 
Utdanning, kompetanseutvikling og forskning er sentralt for å imøtekomme kravet om 
kunnskapsbasert praksis i sykehjem og hjemmetjenester.  
 
Vedlegg: 
Prosjektplan helse, pleie og omsorg. 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  K22  
Saksbehandler: Ann Kristin Halvorsrud 
Dato:  27.05.2011 
Saksmappe:  11/298 
 

 

 

Kommunalt samarbeid på klima og energi - Klimanett Østfold  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
41/11 Plan- og miljøutvalget 07.06.2011 
30/11 Kommunestyret 21.06.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Marker kommune støtter etablering av et forpliktende samarbeid på klima og energi 
mellom kommunene og fylkeskommunen i Østfold. Et forpliktende samarbeid er 
avgjørende for hvorvidt klima- og energimålene for Østfold kan oppnås.  

2. Marker kommune skal bidra med et årlig beløp til drift av Klimanett Østfold 
tilsvarende kr 20000 pluss kr 1,5 per innbygger, som utgjør kr 25 250,- for Marker 
kommune.  

3. Rådmannen bes innarbeide finansiering av Klimanett Østfold i budsjett for 2012 og i 
økonomiplanen 2012- 2015. Det forutsettes at flertallet av fylkets kommuner og 
fylkeskommunen vedtar deltagelse i Klimanett Østfold.  

4. Samhandlingsgruppen i den vedtatte energi- og klimaplanen blir en videreføring av 
klimanettverket i Indre Østfold, med ansvar for oppfølging og rapportering av det 
lokale klimaarbeidet  

5. Koordinator for Klimanett Østfold anbefales gitt en sentral rolle også 
samhandlingsgruppens arbeid  

6. Det etableres faggrupper med representanter fra kommunene, på de områder der det 
finnes hensiktsmessig. 

 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget - 07.06.2011 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan og miljøutvalgets innstilling til kommunestyret: 

1. Marker kommune støtter etablering av et forpliktende samarbeid på klima og energi 
mellom kommunene og fylkeskommunen i Østfold. Et forpliktende samarbeid er 
avgjørende for hvorvidt klima- og energimålene for Østfold kan oppnås.  

2. Marker kommune skal bidra med et årlig beløp til drift av Klimanett Østfold 
tilsvarende kr 20000 pluss kr 1,5 per innbygger, som utgjør kr 25 250,- for Marker 
kommune.  

3. Rådmannen bes innarbeide finansiering av Klimanett Østfold i budsjett for 2012 og i 
økonomiplanen 2012- 2015. Det forutsettes at flertallet av fylkets kommuner og 
fylkeskommunen vedtar deltagelse i Klimanett Østfold.  

4. Samhandlingsgruppen i den vedtatte energi- og klimaplanen blir en videreføring av 
klimanettverket i Indre Østfold, med ansvar for oppfølging og rapportering av det 
lokale klimaarbeidet  

5. Koordinator for Klimanett Østfold anbefales gitt en sentral rolle også 
samhandlingsgruppens arbeid  
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6. Det etableres faggrupper med representanter fra kommunene, på de områder der det 
finnes hensiktsmessig. 

 
 
Sammendrag: 
Samtlige kommuner og fylkeskommunen har fastsatt mål og strategier i sine Klima- og 
energiplaner for å redusere klimagassutslipp og energibruk. Et samarbeid mellom 
kommunene vil bidra til bedre utnyttelse av ressursene og større sjanse for å nå målene. 
 
Bakgrunn: 
2. og 3. mars 2011 arrangerte Østfold Fylkeskommune sammen med Fylkesmannen i Østfold 
et seminar om ”Klima- og energiarbeidet i Østfold mot 2020”. Fylkeskommunen hadde 
invitert kommunepolitikere og administrativt ansatte i Østfold-kommunene til Fredriksten 
festning. Totalt 14 av 18 kommuner deltok på seminaret. Det ble fra samtlige deltagere 
kommunisert et ønske om et tettere samarbeid på området.  
 
De fleste kommuner i Østfold har vedtatt, eller skal i løpet av første halvår 2011 vedta, en 
energi- og klimaplan. Målene i samtlige planer er å redusere klimagassutslipp og å redusere 
energibruk. Alle kommuner og fylkeskommunen har tilsvarende mål og strategier for klima- 
og energiarbeidet frem mot 2020. En kritisk suksessfaktor for oppnåelse av disse målene er 
samarbeid mellom kommunene for å komme frem til og realisere potensialet fra planlagte 
klima- og energitiltak.  
  
Det har vært begrenset fokus på gjennomføring av tiltak så langt i klima- og energiarbeidet i 
de fleste kommunene. Statlig politikk og bistand har siden 2008 vært fokusert på bistand til 
klima- og energiplanleggingen lokalt og regionalt. Det er varslet en Storstingsmelding om 
klimaarbeidet (Klimameldingen) høsten 2011, som også vil inneholde klarere politikk på 
gjennomføring av og tilskudd til klima- og energitiltak. KRD og KS avholdt 22. februar i år 
en konferanse om kommunenes rolle i klimaarbeidet. Et av hovedbudskapene fra denne 
konferansen var at det kommer støtteordninger for gjennomføring av klima- og energitiltak i 
kommunene og at disse vil prioritere kommuner som har inngått et forpliktende samarbeid på 
området. Det ble vist til flere eksempler på slike samarbeid i Norge i dag.  
 
Østfold fylkeskommuner Samferdsels-, Nærings- og Miljøkomité samt Fylkesutvalget, 
behandlet i april saken vedrørende Klimanett Østfold og vedtok enstemmig følgende: 
1. Østfold fylkeskommune støtter etablering av et forpliktende samarbeid på klima og energi 

mellom kommunene i Østfold. Et forpliktende samarbeid er avgjørende for hvorvidt 
klima- og energimålene for Østfold kan oppnås. 

2. Østfold fylkeskommune signaliserer vilje til å bidra med et årlig beløp til drift av 
Klimanett Østfold tilsvarende det som deltagende kommuner bidrar med i sum, begrenset 
oppad til kr 770 000 per år. 

3. Fylkesrådmannen bes innarbeide finansiering av Klimanett Østfold i økonomiplanen 
2012- 2015. Det forutsettes at flertallet av fylkets kommuner vedtar deltagelse i Klimanett 
Østfold.  

 
Samarbeidsmodell 
På samlingen var det enighet om en samarbeidsmodell som var relativ forpliktende. 
Organiseringen av ”Vannområdene” ble trukket fram som en aktuell og kjent arbeidsform for 
politikerne. Følgende modell gav bred enighet: 
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Klimarådet
 

Faggruppe 

Ansatt koordinator 

Faggruppe 

Administrativ gruppe 
(samhandlingsgruppe) 

Faggruppe 
 

 
• Klimarådet (styringsgruppen) – kommunenes ordførere og fylkesordfører, samt 

representant for fylkesmannen- eventuelt et begrenset utvalg av ordførere.  
• Det ansettes en prosjektleder/koordinator som organiserer arbeidet. Partene vil her 

forplikte seg gjennom økonomiske midler og kompetanse.  
• Det vil være en fast kontaktperson i administrasjonen hos hver deltagende kommune. 

Denne vil være ansvarlig for å følge opp saksføring og kommunens generelle 
deltagelse, og samlet vil disse utgjøre koordinators samhandlingsgruppe. 

• Under styringsgruppen etableres faggrupper etter interesse/behov for den enkelte 
kommune/region. Styringsgruppen beslutter hvilke arbeidsgrupper som opprettes iht. 
vedtatt handlingsplan. Fylkesmannen vil kunne delta i arbeid på de områder hvor de 
har sektoransvar. Faggruppene kan organiseres som en felles deltagelse i en eller flere 
allerede eksisterende nettverk, herunder Energiforum Østfold, Biogass Østfold, 
Gjenvinningsnettverket m. fl. Dette vil utnytte kommunenes ressurser mest mulig 
effektivt på de aktuelle temaområdene.  

 
De forskjellige klimaplanene har et perspektiv fram til 2020. Derfor er det ønskelig at 
Klimanett Østfold også har det samme perspektivet. Prosjektet må ha en forutsigbarhet som 
tilsier at partene forplikter seg til minst et 3-årig samarbeid for å kunne skape resultater. Etter 
den perioden evalueres prosjektet for å se på grunnlag for videre samarbeid. Alle deltagere 
forplikter seg til å bidra med økonomiske og administrative ressurser inn i arbeidsgruppene. 
Fylkeskommunens bidrag vil kunne være tilsvarende bidrag som kommunene legger inn.  
 
Klimanett Østfolds rolle 
 

Klimanett Østfold vil være kommunenes verktøy for å få gjennomført klima- og energitiltak, 
men vil ikke overta kommunenes ansvar for å gjennomføre tiltak og nå klimamålene. Rollen 
vil være: 

• Koordinere klima- og energiarbeidet i fylket 
• Mobilisering av økte ressurser til tiltak gjennom søknader til tilskuddprogrammer 

statlig og internasjonalt. 
• Opplæring, kunnskapsbygging for miljøledelse internt og kommunikasjon og 

informasjon eksternt  
• Kvalitetssikring og oppfølging av tiltak for best mulig reduksjonspotensial. 
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• Utvikling av bedre grunnlag for klimaregnskap i Østfold; herunder bedre målbarhet 
for klimatiltak 

 
Gjennom disse rollene vil nettverket bidra til en styrking av det kommunale klima- og 
energiarbeidet uansett dagens nivå. Ressursene vil fokuseres på å videreutvikle eksisterende 
løsninger og tiltak, og gi bedre kvalitet og gjennomføringsevne i et større geografisk område.  
 
Størrelsen på medfinansiering er dimensjonert i henhold til behov for å bygge den 
organisasjonen som skissert og følge opp rollene overfor. Det er foreslått et fastbeløp på kr  
20 000 per kommuneadministrasjon, i tillegg til kr 1,5 per innbygger. Gevinsten fra deltagelse 
i et slikt samarbeid vil ikke kun være basert på kommunestørrelse. Totalbeløpet fra 
kommunene vil da kunne bli maks kr 770 000 dersom alle deltar. Det var signalisert at 
prosjektstrukturen fortsatt skal kunne bæres ved 70% deltagelse, og innsatsbeløpet er 
dimensjonert for at dette skal være mulig. Ved 70% deltagelse vil utredningskapasiteten være 
minimal og begrenset til ansatt koordinator.  
 
Planlagt framdrift 
Seminarets deltagere kom med sterke signaler på at Fylkeskommunen må starte prosessen og 
invitere kommunene til et samarbeid. Videre fremdrift er deretter som følger 

• Behandling i regionrådene mai/juni 
• Behandling i Østfoldrådet den 14. juni. 
• Behandling i kommunale utvalg mai/juni og sluttbehandling i kommunestyrene i juni, 

vedrørende endelig samarbeid. 
• Under saksforberedelsene ønsker redaksjonskomiteen tilbakemeldinger fra deltakerne 

på samlingen. Samtidig med denne prosessen vil Fylkesmannen behandle sin 
deltagelse i et slikt samarbeid. 

• Stillingen som koordinator vil ved eventuelt vedtak om iverksetting lyses ut primo 
august, med intensjon om tiltredelse januar 2012. Endelig innstilling vil da legges 
frem for høring til Klimarådet.  

• Ved eventuelt vedtak om iverksetting vil ordfører i samtlige deltakende kommuner 
innkalles for behandling og vedtak av endelig organisasjon og avtaleverk mellom 
deltagere i Klimanett Østfold. Dette vil finne sted så snart de nye kommunestyrene er 
konstituert. 

 
Gevinster ved et forpliktende klima- og energisamarbeid – første 3 år 
 
En rekke tiltak og oppgaver er identifisert for gjennomføring i nær samtlige klima- og 
energiplaner i Østfoldkommunene. Det er utredet i mer detalj om de områder hvor samarbeid 
i første omgang vil medføre størst merverdi. Fredriksten- samlingen pekte på disse klima- og 
energistrategiområdene i de første tre årene.  
 

1. Kommunikasjon og miljøledelse 
Alle kommuner har vedtatt planer med kommunikasjon som en viktig del. Det gjelder 
både kommunikasjon om gjennomførte tiltak, aksept for kommende tiltak, kampanjer 
og lignende, men også kommunikasjon om bakgrunn og hensikt med klima- og 
energiarbeid. Miljøledelse er en vesentlig del av klima- og energiarbeidet. Det 
omhandler implementering av miljømål og tiltaksarbeid i alle relevante ledd i 
kommunenes organisasjon og styringssystemer. Kommunikasjon, 
kunnskapsformidling og fagkompetanse er nødvendige innsatsfaktorer i et slikt 
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implementeringsarbeid. Kommunenes behov for opplæringsmodeller, 
kunnskapsformidling og informasjon på klima- og energiområdet vil kunne dekkes 
gjennom en felles utarbeidelse. Et samarbeid mellom kommunene på disse 
områdene vil kunne medføre høyere kvalitet og større kostnadseffektivitet enn 
ved individuell gjennomføring av tiltak. 

 
2. Ressursmobilisering – nasjonalt og internasjonalt 

Et økonomisk forpliktende samarbeid med dedikerte ressurser vil kunne stå godt rustet 
ved søknad til tilskuddsprogram og midler satt av til klima- og energi. En dedikert 
ressurs vil på vegne av alle kommunene i samarbeidet ha mulighet til å føre oversikt 
over alle tilgjengelige tilskuddsprogram både i EU- sammenheng og nasjonalt. Mange 
tilskuddsprogram betinger at egne midler stilles til disposisjon og belønner 
forpliktende samarbeid mellom flere partnere. 
 

3. Energieffektivisering bygg 
Det er en rekke felles utfordringer og tiltak som kan gjennomføres på dette feltet. Et 
samarbeid kan bidra til et bedre faglig grunnlag for gjennomføringer av tiltak i 
eksisterende bygg gjennom utredninger og felles tiltaksvurderinger. Samarbeid om 
energimerking kan bidra til en mer kostnadseffektiv og kvalitetsmessig bedre 
gjennomføring. Videre kan et forpliktende samarbeid bidra til en høyere takt på 
gjennomføring av vedtatte energieffektiviseringstiltak i kommunale bygg og således 
redusere kostnader for kommunene. Energieffektivisering i bygg er et prioritert 
tiltaksområde innen klima og energi og medfører i følge Klimakur 2020 netto 
økonomisk gevinst for kommunene. Suksesskriterier er kunnskap og 
kompetanse. Et forpliktende samarbeid kan bidra til realisering av fullt 
gevinstpotensial i hvert tiltak. 

 
4. Målbarhet og bedre klimaregnskap 

Gjennom et forpliktende samarbeid og felles gjennomføring av ulike klima- og 
energitiltak vil det være mulig å sammenligne og vurdere i hvilken grad 
reduksjonspotensialet blir realisert i alle kommuner. Denne læringen vil gi grunnlag 
for bedre målbarhet og presisjonsgrad i klima- og energiregnskapet. Tallgrunnlaget 
som i dag brukes har svært stor usikkerhet og er i følge Klimakur- rapporten dårlig 
egnet som beslutningsgrunnlag. Denne tilnærmingen til utvikling av bedre 
klimaregnskap har et betydelig forskningstilsnitt, og arbeidet med dette vil kunne 
frigjøre forskningsmidler til samarbeidet. Bedre klimaregnskap vil gi større kvalitet 
på vurdering og prioritering av tiltak, og bidra til en mer kostnadseffektiv 
tiltaksgjennomføring.  

 
 
Vurdering: 
Marker kommune har gjennom Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner vedtatt å 
redusere klimagassutslippene med 20% innen 2020, basert på 2007- nivå. Det er mindre enn 9 
år igjen og man er fortsatt langt fra målet. Det er få ressurser tilgjengelig for gjennomføring 
av klima- og energitiltak. Kvaliteten på gjennomføringen av de tiltakene som gjennomføres 
tilsier at ikke fullt reduksjonspotensial oppnås. Et samarbeid om implementering av klima- og 
energiplanene vil kunne styrke gjennomføringsevnen, øke kvaliteten på tiltak og utløse større 
ressurser enn det som enkeltvis er planlagt satt av i hver kommune. 
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Klimanett Østfold vil kunne utgjøre grunnmuren for de vedtatte klima- og energistrategiene i 
de kommunale planene i fylket. De 10 indre Østfold kommunene har allerede et felles ståsted 
gjennom å vedta etablering av en samhandlingsgruppe. En felles samarbeidsplattform for hele 
fylket vil ytterligere gi økt styrke og verdi. Dette samarbeidet vil også styrke verdien av de 
eksisterende klima- og energitiltakene i fylkeskommunal regi; Prosjekt Biogass Østfold, 
infrastruktur for ladbare biler, Miljøfyrtårn-arbeidet, energieffektivisering i bygg og 
Energiforum Østfold.  
 
De økonomiske forpliktelsene som er foreslått for kommunene er minimum av hva som er 
anslått å være nødvendig for etablering av Klimanett Østfold. Grunnbeløpet er satt til kr. 
20 000,- og et tillegg på kr. 1,5 pr innbygger med begrunnelse av at gevinsten av et slikt 
samarbeid ikke er basert på kommunestørrelsen. Et av tiltakene i klima og energiplanen for 
indre Østfold kommunene er å avsette kr. 20,- pr innbygger til ENØK-tiltak. Det bør her 
vurderes om en kan benytte noe av disse midlene til Klimanett Østfold. Fylkeskommunen skal 
bidra med tilsvarende ressurser som kommunene. Dette vil beløpe seg til potensielt kr 770 
000 per år. Samlet beløp vil kunne dekke en koordinatorstilling og faglig bistand for drift av 
nettverket. Det bør foretas en vurdering om hvorvidt samarbeidet skal etableres dersom det er 
en betydelig andel kommuner som ikke ønsker å delta.  
 
Et samarbeid om klima- og energi må drives av et ønske fra kommunene. Samarbeidet vil 
styrke administrasjonen med økt kompetansen og ressurser. Kommunene må også stille med 
deltakere i arbeidsgruppene der kommunen har kompetanse som kan bidra i nettverket. 
Fylkeskommunen tilbyr seg å påta seg arbeidsgiveransvaret for koordinator, for å tilby 
vedkommende et relevant arbeidsmiljø og kontorstøtte. Vedkommende vil rapportere direkte 
til styringsgruppen. 
 
 
Konklusjon: 
Marker kommune ønsker å delta i Klimanett Østfold. 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  H12  
Saksbehandler: Per Øivind Sundell 
Dato:  27.05.2011 
Saksmappe:  08/69 
 

 

 

Prosjektregnskap for utbygging ved Marker bo- og servicesenter  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
41/11 Formannskapet 09.06.2011 
31/11 Kommunestyret 21.06.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Prosjektregnskapet for utbygging ved Marker bo- og servicesenter godkjennes. 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 09.06.2011 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Prosjektregnskapet for utbygging ved Marker bo- og servicesenter godkjennes. 
 
 
Bakgrunn: 
Sammendrag av politiske vedtak i forbindelse med utbygging ved Marker bo- og 
servicesenter: 
 

Marker kommunestyre - 26.02.08 k.sak 6/08: 
 

1. Marker Bo- og servicesenter utvides med 10 nye sykehjemsplasser. 
  

2. Når påbygget er tatt i bruk legges de midlertidige plassene ved sone 13 ned og 
leilighetene tilbakeføres til opprinnelig drift. 

  
3. Bemanningsressurser overføres fra de midlertidige plassene på sone 13 til de nye 

sykehjemsplassene. 
    

4. Det innhentes anbud på samlet prosjekt inkludert inventar/utstyr. Resultat fra anbudet 
legges frem for kommunestyret for godkjenning. 

  
5. Formannskapet nedsetter en egen byggekomité for prosjektet. 

  
 
Marker kommunestyre - 28.10.2008  k.sak 77/08: 
 

1. Alternativet inkluderer bygging av 10 nye sykehjemsplasser med nødvendige fellesrom 
i tilknytning til nåværende bogruppe 3 og 4. 

  
2. Tidligere nedsatt byggekomité for utbygging ved Marker bo- og servicesenter 

får utvidet mandat til å gjelde også helsesenterdelen. Komitéen utvides med 
virksomhetsleder familie og helse.  
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3. Merutgifter til arkitekter/forprosjektering på kr 75.000,- dekkes av disposisjonsfondet 
med overføring til ansvar 5110, art 1270, funksjon 233. 

 
 
Marker kommunestyre – 16.12.2008  k.sak 98/08: 
 

Budsjett 2009, vedtak om bygging av nye sykehjemsplasser med samlet estimert kostnad på 
kr 17.237.000. 
 
 
Marker kommunestyre - 24.02.2009 sak 11/09: 
 

1. Byggekomitéen for utbygging ved Marker bo- og servicesenter innhenter anbud på 
bygging av 10 nye sykehjemsplasser i en etasje nordvest for eksisterende vestibyle 
tilsvarende alternativ A3 fra Multiconsult as. Anbudet skal inkludere nødvendig nytt 
inventar og utstyr. 

 
2. Endelig finansieringsplan legges frem for kommunestyret til godkjenning når resultat 

fra anbud foreligger. 
 
 

Marker kommunestyre – 09.06.2009 k.sak 45/09:  
 

”Kommunestyret delegerer til formannskapet å godkjenne anbud for 
bygging av 10 nye sykehjemsplasser ved Marker bo- og 
servicesenter.” 

 
 
Marker formannskap – 09.07.2009 f.sak 47/09:  
 

1. Marker Kommune inngår kontrakt med Solid Entreprenør AS for 
bygging av 10 sykehjemsplasser ved Marker Bo og Servicesenter. 
Kontraktssum er 8.700.000,- eks. mva. 

 
2. Samlet kostnadsramme for hele prosjektet settes til kr 13.000.000 eks 

mva / kr 16.250.000 inkl mva.  
 

3. Kostnaden finansieres slik: 
 

Bunde fond (arv Halvorsrud))   6 822 000      
Lån   2 278 000       
Overføring fra staten (tilskudd 30%)   3 900 000      
Overføring fra drift (mva-komp.)   3 250 000      
Sum 16 250 000      

 
 
 
 
Vurdering: 
 

Vedlagte sluttrapport fra A.L. Høyer Askim AS viser byggestart 21.09.2009 og overtakelse 
21.06.2010. I sluttrapporten konkluderes med at Solid Entreprenør har overlevert bygget 
innenfor frist gitt i kontrakten. Det er utvist nøkternhet i styringen av byggeprosjektet fra 
byggherresiden. Prosjektet er gjennomført godt innenfor bevilgede rammer. Det har vært få 
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endringer i prosjektet. De to største gjelder oppgradering av sykesignalanlegg for hele 
eksisterende bygningsmasse og oppgradering av SD-anlegg. 
 
Det er nå satt endelig sluttstrek for kostnader knyttet til prosjektet. Det foreligger et 
sluttregnskap som vedlegges saken. Regnskapet er forelagt revisjonen. Samlet kostnad for 
prosjektet inkludert mva viser kr 13.691.391. Dette er kr 3.545.609 mindre enn i vedtatt 
budsjett. Sammenlignet med justert kostnad lagt frem for formannskapet i juli 2009, 
registreres en mindreutgift på kr 2.558.609. 
 
I sluttregnskapet fremkommer en overfinansiering på prosjektet på kr 1.595.860. Dette henger 
sammen med at budsjettert eksternt lån pålydende kr 3.050.000 ble tatt opp allerede i 2009. 
På det tidspunktet var det ikke noen indikasjoner på at det statlige tilskuddet skulle øke 
vesentlig utover det som allerede var innvilget – ei heller at prosjektet skulle bli vesentlig 
rimeligere å gjennomføre enn beregnet fra arkitekten. Tilskuddet fra staten ble økt med nær 
1,6 mill. kroner etter vedtak om økning av tilskuddsandelen til 40%. I budsjettet var det 
forutsatt 100% overføring av mva-kompensasjon for prosjektet fra drift til investering. I 
regnskapet for 2010 er dette redusert til det pålagte 20%, men denne ”mindreinntekten” 
hindrer ikke at prosjektet er overfinansiert. 
 
 
Konklusjon: 
 

Utvidelsen ved Marker bo- og servicesenter ble vesentlig rimeligere enn hva både arkitektene 
ved Multiconsult AS og hovedentrepenøren Solid Entreprenør AS hadde forutsett. 
Finanskrisen med press på leverandører med dertil reduserte priser på varer og tjenester, 
nøkternhet i styringen av prosjektet og en stor ubrukt reservepost, er hovedårsakene til at 
rådmannen kan legge frem et meget positivt sluttregnskap for prosjektet. Når staten i tillegg 
har økt sin tilskuddsandel betydelig, har dette også medført mindre behov for både bruk av 
mva-kompensasjon og eksterne lån.  
 
Nybygget fremstår som praktisk og innbydende både for brukere og ansatte. Med nybygget 
disponerer kommunen nå 42 sykehjemsplasser, alle med enerom. 
 
 
Vedlegg: 
 

• Sluttrapport fra A.L Høyer AS av 15.11.2010 
• Prosjektregnskap 
• Tegninger av 05.10.2009 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  210 &40 
Saksbehandler: Per Øivind Sundell 
Dato:  09.06.2011 
Saksmappe:  08/539 
 

 

 

Ressursstyring i grunnskolen, oppfølging av rapport  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
32/11 Kommunestyret 21.06.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar oppfølgingsrapport om ressursstyring i grunnskolen i Marker kommune, 
samt kontrollutvalgets vedtak i saken til etterretning. 
 
 
Bakgrunn: 
 

Det vises til vedlagte oppfølgingsrapport utarbeidet av Indre Østfold Kommunerevisjon IKS. 
Kontrollutvalget behandlet rapporten i sitt møte 19.mai 2011 der det ble fattet følgende 
vedtak: 
 

1. Vedlagte rapport om oppfølging av rapport om ressursstyring i grunnskolen, utarbeidet 
av Indre Østfold kommunerevisjon IKS, tas til orientering. 

 

2. Rapporten oversendes kommunestyret til videre behandling. Kontrollutvalget fremmer 
følgende innstilling til kommunestyret: 

 

”Kommunestyret tar oppfølgingsrapport om ressursstyring i grunnskolen i Marker 
kommune, samt kontrollutvalgets vedtak i saken til etterretning.” 
 
 

Vedlegg: 
 

• Utskrift møtebok fra kontrollutvalget av 19.mai 2011 
• Oppfølging av rapport om ”Ressursstyring i grunnskolen” Marker kommune 

 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  M41  
Saksbehandler: Sigmund Olsen 
Dato:  01.06.2011 
Saksmappe:  10/264 
 

 

 

Felles avløpsanlegg, Svendsbykrysset - Ulfsby  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
40/11 Formannskapet 09.06.2011 
33/11 Kommunestyret 21.06.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Prosjektert avløpsnett Svendsbykrysset – Ulfsby godkjennes. 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 09.06.2011 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Prosjektert avløpsnett Svendsbykrysset – Ulfsby godkjennes. 
 
 
Sammendrag: 
Det er foretatt vurdering med kommunale og private fellesanlegg for opprydding i avløp i 
spredt bebyggelse i en rapport utarbeidet av Siv.ing. Steinar Skoglund AS datert 14.03.2008. 
Samlet saksfremstilling i Plan- og miljøutvalget, Saksnr. PS 25/10 møtedato den 25.05.2010 
og i kommunestyret, Saksnr. PS 44/10 møtedato den 22.06.2010 for Svendsbykrysset – 
Heenvika. 
 
Det ble foretatt en ny markeds undersøkelser blant innbyggerne i forhold til interesse for 
kommunale fellesanlegg, og det er vist fortsatt stor interesse for dette fra område rundt 
Svendsbykrysset tilknyttet nytt kommunalt renseanlegg. Det ble innkalt til fellesmøte med 
beboere fra det aktuelle område den 13.01.2011  På den bakgrunn er det utarbeidet nye planer 
for å kunne vurdere prosjektet på nytt, med en investeringsramme kr. 100.000,- inkl mva. pr. 
tilknytning som ble akseptert i ovennevnte fellesmøte. 
 
Bakgrunn: 
Prosjektet ligger i avløpssone 2. Det er vurdert kommunal tilknytning til nytt renseanlegg 
nord for ”Elfsby bedehus”, og disse har derfor ikke fått varsel om pålegg. Bondestua og 
Åseby Camping vil ikke bli med i dette prosjektet, de har i dag godkjent avløpsanlegg. 
Bondestua og Åseby Camping vil få pålegg å tilknytte seg til kommunalt fellesanlegg når 
deres anlegg ikke holder rensekravene.  
 
Beskrivelse av dagens situasjon 
20 boliger og en campingplass med 60 vogner med avrenning til Rødnessjøen beliggende i 
Marker kommune. Utslippene er tilknyttet uten tilgang godkjent renseløsninger og  må derfor 
oppgradere sine avløp forhold. Løsningen skal tilfredsstille krav iht §13 i sentral forskrift 
samt lokale rensekrav på min 90% fosfor og 70% organisk stoff. Det er ikke ytterlige 
brukerinteresser knyttet til utslippet. Kloakken vil legges med selvfallsledning til 
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renseanlegget hvor renset avløpsvann blir pumpet opp i en overvanns kum som føres til hel 
årlig vannførende bekk. Campingplassen har kapasitet for 60 vogner og det er regnet med 
maksimal belastning på 3 personer pr vogn i gjennomsnitt. Det er også tatt med 4 utleiehytter 
à 4 personer. Det er ønskelig med en prefabrikkert løsning som tilfredsstiller kommunale krav 
til prøvetaking og arbeidsmiljø. Anlegget skal ikke lukte eller på annen måte være til 
sjenanse. 
Valgt av anleggstype med kapasitet på inntil 12 kg BOF 5 / døgn omregnet 
til 200 pe. Utslippet er estimert til 10,6 kg BOF 5 omregnet til 176 pe iht NS 9426. 
Anlegget har derfor ca 15% overkapasitet. 
 
Renseanlegget har følgende egenskaper: 

• Meget effektiv renseprosess for organisk stoff, nitrogen og fosfor. 
• Mekanisk, kjemisk og biologisk renseanlegg i en enkelt tank. 
• Opp til 300 pe kapasitet i enkelt tank. 
• Biologisk MBBR (moving bed biological reactor) prosess. 
• Luktfritt under normal drift. 
• Enkel og rask installasjon - kun en tank som skal nedgraves og tilkoples. 
• Intet overbygg er nødvendig, kun lite eksternt driftsbygg og kontrollskap over deler 

avrenseanlegget (kiosk) som skal utstyr med: Kompressor kontrolltavle, reservedeler, 
kjemikalier og doseringsutstyr, automatisk prøvetakingsutstyr, anleggslogg og 
driftsmanualer. Bygget leveres også med håndvask og enkel skrivepult.  

• Enkelt og driftsikkert i bruk 
• Kompakt og lett håndterbart under transport og montering. 
• Lav total kostnad, både installasjon og drift. 

 
Mot et tillegg kan tavlen utstyres med modem for overføring av 2 alarmer som 
sendes som sms via GSM nettet. Dette forutsetter mobildekning og at abonnement tegnes av 
anleggseier. Tavlen kan også utstyres med potensialfrie klemmer for overføring av alarmer til 
eksternt overvåkningssystem. 
 
Prøvetaking og automatisk vannmåling: 
Iht forurensingsforskriftens § 13 skal det tas inn- og utløpsprøver og måles vannmengder 
fra utslipp større enn 50 pe. 
Det har vist seg svært vanskelig å ta representative innløpsprøver ved minirenseanlegg og 
standardverdier bør heller benyttes. I det tilbudte anlegget er det derfor inkludert utstyr for 
vannmengdemåling og automatisk prøvetaking for å ta utløpsprøver av avløpsvannet. 
 
Søknad om utslipp: 
Etablering av separate avløpsrenseanlegg er søknadspliktige. 
Leverandør av renseanlegget bistå med teknisk informasjon og hjelp til utarbeidelse av 
utslippsøknad. 
 
Prosjektet omfatter nå ca 20 boliger og en Campingplass med 60 vogner. 
 
Det er tatt sikte på muligheter for utvidelse av bebyggelse i hele området vedrørende 
spillvann og overvann. Vann- tilknytning er ikke tatt med i dette prosjektet, det er fokusert 
mest på reduksjon av utslipp av sanitært avløpsvann og overvann tilknytning, for å unngå at 
det slippes på overflate / drensvann til renseanlegget. 
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Kommunalt anlegg for spillvann fra Svendsbykrysset med renseanlegg tilknyttet 200 pe, med 
utvidelses muligheter nord for Ulfsby bedehus. Det er forespurt pristilbud fra to renseanlegg 
leverandører.  
 
Anlegget omfatter også spillvann og overvannsledninger, med tilknytning fra eksisterende 
avløpsanlegg fra bygningsenheter. Avløpsanlegget er målt til totalt 2100 m ledningsgrøft med 
tilhørende 55 stk kummer, hvor av estimert 700 m fjellgrøfter, 1400 m jordgrøfter med 
Ø110/160 PVC spillvannsledning og Ø110/160 DVO overvannsledning. Pumpestasjon med 2 
stk kvernpumper isolert pumpeledning 840 m Ø50/63 PEL fra Jåvall Campingplass treiset 
med høyde over jorddrenering,  
 
 
Vurdering: 
Rødnessjøen er Marker kommune`s drikkevannskilde. Ved et kommunalteknisk avløp og 
renseanlegg vil kommunen ha full kontroll av utslipp fra spredt bebyggelse i dette området. 
 
Kommunalt anlegg vurderes generelt som bedre løsning enn private enkeltanlegg. Prisen pr 
boenhet vil for det totale anlegget ligge med en kostnad maks kr. 100.000,- pr enhet er 
anbefalt å kreve som refusjon.  
 
Utbyggingen må lånefinansieres. 
 
 
Konklusjon: 
Kommunalt avløpsanlegg med renseanlegg 200 pe fra spredt bebyggelse Svendsbykrysset til 
Ulfsby som tiltak vedrørende reduksjon av utslipp fra sanitært avløpsvann, anbefales 
gjennomført. Oppstart forventes oktober 2011 med forbehold om kommunestyrets vedtak. 
Anbud som investerings prosjekt ”Svendsbykrysset – Ulfsby” legges ut på Doffin i løpet av 
august 2011. 
 
 
Vedlegg: 
1 Avløpsanlegg for Svendsbykrysset datert 13.04.2011,  M=1:5000 PDF 

2 Renseanlegg i plan datert 13.04.2011, M=1:500 PDF 

3 Snitt renseanlegg datert 08.04.2011 M=1:100 PDF 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  H34  
Saksbehandler: Knut J.  Knoll 
Dato:  01.06.2011 
Saksmappe:  11/166 
 

 

 

Innløsing (kjøp) av leilighet nr. 126/005 i Lilleveien Borettslag, 
Ørje. 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
39/11 Formannskapet 09.06.2011 
34/11 Kommunestyret 21.06.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune innløser (kjøper) leilighet nr. 126/005 i Lilleveien Borettslag, Ørje.  
Overdragelse pr. 1. juni 2011. 
 
Kjøpesummen kr. 402.215,- med tillegg av omkostninger, ca. kr. 12.500,-, til sammen ca.  
kr. 414.715,- dekkes av disposisjonsfondet – kto. 25600029 . 
 
Den månedlige husleien kr. 5.320,- dekkes innenfor budsjettområdet til ansvar 4300 Bo- og 
arbeidssenter.   
 
Leiligheten selges igjen så snart aktuell eier/bruker melder seg og salgssummen tilbakeføres 
til disposisjonsfondet – kto. 25600029.  
 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 09.06.2011 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune innløser (kjøper) leilighet nr. 126/005 i Lilleveien Borettslag, Ørje.  
Overdragelse pr. 1. juni 2011. 
 
Kjøpesummen kr. 402.215,- med tillegg av omkostninger, ca. kr. 12.500,-, til sammen ca.  
kr. 414.715,- dekkes av disposisjonsfondet – kto. 25600029 . 
 
Den månedlige husleien kr. 5.320,- dekkes innenfor budsjettområdet til ansvar 4300 Bo- og 
arbeidssenter.   
 
Leiligheten selges igjen så snart aktuell eier/bruker melder seg og salgssummen tilbakeføres 
til disposisjonsfondet – kto. 25600029.  
 
 
Bakgrunn: 
I Lilleveien Borettslag er det 7 leiligheter for psykisk utviklingshemmede.  Det er nå kommet 
oppsigelse vedr. leilighet nr. 126/005 idet en av beboerne er død. 
 
Det er f.t. ingen annen interessent til leiligheten.  Av den grunn bør Marker kommune kjøpe 
leiligheten i påvente av eventuell ny interessent. 
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Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag skriver følgende ved e-post 23. mars 2011: 
 
 ”Leil. 126-005 i Lilleveien Brl.  
             Viser til telefonsamtale med deg 22.03.2011. 
             Maksimalpris, ihht. vedtektene, for leil. 126-005 i Lilleveien Brl., etter ………., 
             er utregnet til: 
   kr. 402.215,-.” 
 
Felleskostnadene (husleien) er f.t. kr. 4.420,- pr. mnd. og i tillegg kommer kr. 900,- pr. mnd. i 
utgifter til fellesareal. 
 
Leiligheten er ledig f.o.m. 1. juni 2011.  
   
 
Vurdering: 
Rådmannen er av den mening at det er viktig at Marker kommune disponerer alle leilighetene 
i Lilleveien Borettslag og av den grunn foreslås det at nevnte leilighet innløses i påvente av 
behov til aktuell eier/bruker. 
 
Kjøpesummen kr. 402.215,- med tillegg av omkostninger, ca. kr. 12.500,-, til sammen ca.  
kr. 414.715,- foreslås dekket av disposisjonsfondet – kto. 25600029. 
 
Den månedlige husleien kr. 5.320,- dekkes innenfor budsjettområdet til ansvar 4300 Bo- og 
arbeidssenter.   
 
Leiligheten selges igjen så snart aktuell eier/bruker melder seg og salgssummen tilbakeføres 
til disposisjonsfondet – kto. 25600029.  
 
 
Konklusjon: 
Leilighet nr. 126/005 i Lilleveien Borettslag kjøpes for kr. 402.215,- med tillegg av 
omkostninger, ca. kr. 12.500,-, til sammen ca. kr. 414.715,-.. 
 
Den månedlige husleien kr. 5.320,- dekkes innenfor budsjettområdet til ansvar 4300 Bo- og 
arbeidssenter.   
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  M78 &13 
Saksbehandler: Jørgen Sæterdal 
Dato:  09.06.2011 
Saksmappe:  11/355 
 

 

 

Mellomlagerløsning for brukt reaktorbrensel og langlivet 
mellomaktivt avfall Marker kommunes høringsuttalelse 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
35/11 Kommunestyret 21.06.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune aksepterer ikke at det lagres radioaktivt avfall i noen lokalitet i kommunen 
eller tilgrensende kommuner. 
 
Vindsknatten er en naturlig del av et område som Marker kommune, så vel som Østfold 
fylkeskommune ønsker å verne mot utbygging. Dette er en del av det siste store, ikke 
nedbygde områdene i Østfold. Vi ønsker ikke å båndlegge disse arealene, også fordi de har 
særskilte naturkvaliteter. 
 
Vi legger videre til grunn at lokalitet nr. 5, Vindsknatten ligger i et tynt befolket område, men 
nær riksgrensen. En slik beliggenhet gir etter vår vurdering færre naturlige sikkerhetsbarrierer 
mot sabotasje og innbrudd. Tilsvarende øker sannsynlighet for en uønsket hendelse. 
Konsekvensene kan i så fall bli ubehagelig store når radioaktivt materiale er involvert.  
 
 
 
Bakgrunn: 
Det har etter hvert blitt et større behov for å mellomlagre brukt, ustabilt kjernebrensel fra atomreaktorene i 
Halden og på Kjeller. NOU 2011:2 omhandler problemet og fristen for å avgi høringsuttalelse til Nærings- og 
handelsdepartementet er satt til fredag 30. september 2011. 
 
Utvalget bak 2011:2 som har vurdert ulike lokaliseringer har vurdert følgende kandidater for lokalisering av et 
nytt mellomlager 

Lokalitet Fylke Kommune Bergart 

1. Mysen nord Østfold Trøgstad/Eidsberg Granatbiotittgneis 

2. Tomter Akershus Ski Øyegneis 

3. Bøleråsen Østfold Spydeberg Biotittgneis, granitt 

4. Høgåshøgda Akershus/Østfol
d 

Auskog-
Høland/Trøgstad 

Granittbiotittgneis, Migmatitisk 
gneis 

5. Vindsknatten Østfold Marker Pyroksenamfibolitt (gabbro) 

6. Breidmåsan Akershus Rælingen Glimmergneis 

7. Vardeåsen Akershus Skedsmo Tonalittisk gneis 

8. Grimsrød Østfold Halden Glimmergneis 

9. Bjørnholden Akershus Skedsmo Granittisk gneis 

10. 
Klaretjernhøgda Østfold Aremark Granatbiotittgneis 
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Dette berører g.nr./br.nr. 75/1 og 75/2 Marker kommune 
 
Basert på NGUs beskrivelse (NGU, 2001a) har utvalget valgt ut seks lokaliteter for grundigere geologisk 
kartlegging basert på en antatt egnethet hvor man også har en geografisk spredning. Av disse lokalitetene er det 
to i nærheten av Kjeller, to i nærheten av Halden og to langs veien mellom Halden og Kjeller. Utvalget har fått 
bistand fra NGU for å vurdere følgende foreslåtte stedsvalg: 

• Mysen Nord (Lokalitet 1) 
• Tomter Vest (Lokalitet 2) 
• Vardeåsen (Lokalitet 7) 
• Grimsrød (Lokalitet 8) 
• Bjørnholen (Lokalitet 9) 
• Klaretjernhøgda Lokalitet 10) 

Her ser vi at lokaliteten i Marker kommune har falt ut, men lokaliteten i Aremark er med. 
 
Utvalgets vurdering 
Flertallet i utvalget anbefaler at følgende tre lokaliteter vurderes i prioritert rekkefølge 

• Lokalitet 8: Gimsrød 
• Lokalitet 7: Vardeåsen 
• Lokalitet 2: Tomter 

 
I sluttvurderingen har også lokaliteten i Aremark falt ut 
En lokalisering tett inntil et eksisterende anlegg vil kunne dra nytte av den kompetanse og de funksjoner som 
finnes i det eksisterende anlegget. Etableringen vil samtidig representere en mulighet for å beholde og 
videreutvikle et kompetansemiljø hvor både det eksisterende og et nytt anlegg inngår. 
Felles for lokalitetene er at de geologisk og topografisk anses som godt egnet. De er kommunikasjonmessig lett 
tilgjengelige og vil neppe forutsette vesentlige oppgraderinger av vei eller annen infrastruktur. Det forventes 
ikke å være vesentlig interessekonflikt mot verneinteresser eller alternativ utnyttelse av områdene. For lokalitet 8 
vil det i tillegg være gunstig at inngangen til anlegget vil være innenfor et område som er regulert til 
industriformål. 
Utvalget ønsker imidlertid å presisere at anbefalingen baserer seg på de forhold og den informasjonen som er 
kjent for utvalget og at ikke alle relevante variable er vurdert. En endelig beslutning om lokalisering må basere 
seg på en grundig konsekvensutredning.  
 
 
Vurdering: 
Selv om både Marker og Aremark ikke omfattes av utvalgets avsluttende vurdering har vi eksempler på at 
utenforliggende hensyn i mange tilfeller overstyrer en ellers faglig fundert anbefaling. Det kan derfor være 
hensiktsmessig å svare på høringsuttalelsen 
 
 
Konklusjon: 
Se innstilling. 
 
Vedlegg: 
NOU 2011:2 og høringsbrev i saksmappe. 
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Budsjettjusteringer drift  2011, lønnsoppgjøret  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
42/11 Formannskapet 09.06.2011 
36/11 Kommunestyret 21.06.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Driftsbudsjettet for 2011 justeres for årets lønnsoppgjør slik (kr x 1.000): 
 

        
Virksomhet Grunnlag Årslønnsvekst  Budsjettjustering

Felles, Pol.st, Sentraladm.  12 287 000 2,15 %  264 000
Næringsutvikling  162 000 2,15 %  4 000
Grunnskolen  32 296 000 2,15 %  695 000
Grimsby barnehage  4 556 000 2,15 %  98 000
Familie & Helse  9 816 000 2,15 %  211 000
NAV kommune  2 154 000 2,15 %  46 000
Utviklingshemmede  6 609 000 2,15 %  142 000
Omsorg 40 057 000 2,15 %  861 000
Forvaltning, drift, vedlikehold  11 322 000 2,15 %  243 000
Plan & Miljø  3 695 000 2,15 %  79 000
Kultur & Fritid  2 357 000 2,15 %  51 000
Bibliotek  692 000 2,15 %  15 000

Sum netto drift 126 003 000 2,15 %  2 709 000
 

2. Utgiften dekkes over reservert bevilgning for lønnsoppgjøret art 1490, ansvar 1400, og 
funksjon 180 

 
3. Budsjettskjema 1B justeres tilsvarende vedtaket. 

 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 09.06.2011 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Driftsbudsjettet for 2011 justeres for årets lønnsoppgjør slik (kr x 1.000): 
 

        
Virksomhet Grunnlag Årslønnsvekst  Budsjettjustering

Felles, Pol.st, Sentraladm.  12 287 000 2,15 %  264 000
Næringsutvikling  162 000 2,15 %  4 000
Grunnskolen  32 296 000 2,15 %  695 000
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Grimsby barnehage  4 556 000 2,15 %  98 000
Familie & Helse  9 816 000 2,15 %  211 000
NAV kommune  2 154 000 2,15 %  46 000
Utviklingshemmede  6 609 000 2,15 %  142 000
Omsorg 40 057 000 2,15 %  861 000
Forvaltning, drift, vedlikehold  11 322 000 2,15 %  243 000
Plan & Miljø  3 695 000 2,15 %  79 000
Kultur & Fritid  2 357 000 2,15 %  51 000
Bibliotek  692 000 2,15 %  15 000

Sum netto drift 126 003 000 2,15 %  2 709 000
 

2. Utgiften dekkes over reservert bevilgning for lønnsoppgjøret art 1490, ansvar 1400, og 
funksjon 180 

 
3. Budsjettskjema 1B justeres tilsvarende vedtaket. 

 
 
 
Bakgrunn: 
 

I vedtatt driftsbudsjett for 2011 er det som tidligere år satt av et beløp for å dekke inn årets 
lønnsoppgjør. I budsjettet er det satt av samlet kr 3.800.000 -  jfr. art 1490, ansvar 1400 
funksjon 180. Det faktiske lønnsoppgjøret viser nå samlet årslønnsvirkning for 2011 
tilsvarende 2,15 % - hvilket utgjør kr 2.709.000 (avrundet): 
 

Art  Budsjett 2011  Årslønnsvekst  Kostnad 
Art 1010:1099  126 003 000,00  2,15 %  2 709 000,00 

 
Dette fordeles slik på virksomhetene når fordelingen foretas med utgangspunkt i vekting av 
lønnsmassen: 
 

        
Virksomhet Grunnlag Årslønnsvekst  Budsjettjustering 

Felles, Pol.st, Sentraladm.  12 287 000 2,15 %  264 000 
Næringsutvikling  162 000 2,15 %  4 000 
Grunnskolen  32 296 000 2,15 %  695 000 
Grimsby barnehage  4 556 000 2,15 %  98 000 
Familie & Helse  9 816 000 2,15 %  211 000 
NAV kommune  2 154 000 2,15 %  46 000 
Utviklingshemmede  6 609 000 2,15 %  142 000 
Omsorg 40 057 000 2,15 %  861 000 
Forvaltning, drift, vedlikehold  11 322 000 2,15 %  243 000 
Plan & Miljø  3 695 000 2,15 %  79 000 
Kultur & Fritid  2 357 000 2,15 %  51 000 
Bibliotek  692 000 2,15 %  15 000 

Sum netto drift 126 003 000 2,15 %  2 709 000 
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Avsatt lønnsjusteringspott i budsjett 2011  3 800 000
Kostnad lønnsoppgjøret kap. 4    2 709 000

Rest  / udisponert    1 091 000

 
 
Vurdering: 
 

For beregning av årslønnsveksten er det som tidligere benyttet egen modell utarbeidet av KS. 
Oppgjøret omfatter alle arbeidstakere som er omfattet av hovedtariffavtalens kap. 4.  
 
Bevilgning til å møte lønnsoppgjøret er gitt av kommunestyret gjennom vedtatt budsjett 
(k.sak 86/10), men da fordelingen ut på virksomhetene påvirker vedtatt netto driftsrammer og 
dermed endrer vedtatt obligatoriske budsjettskjema (jfr. skjema 1B), legges saken frem for 
kommunestyret. Virksomhetene vil etter vedtaket fordele sin andel av oppgjøret på korrekt art 
og funksjon innen sine definerte ansvarsområder. 
 
 
Vedlegg: 
 

KS sin beregning av økonomiske virkninger av det sentrale lønnsoppgjøret  
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Budsjettjustering, investeringer 2011  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
43/11 Formannskapet 09.06.2011 
37/11 Kommunestyret 21.06.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Investeringsbudsjettet for 2011 justeres for følgende prosjekter: 
 

Kontering     Prosjekt  Sum 

Ansvar 1700  Funksjon 390  Areal Rødnes kirke (k.sak 22 og 46/09)  32 000 
Ansvar 5110  Funksjon 222  Marker skole rehabilitering (budsjett 2010)  1 051 000 
Ansvar 5110  Funksjon 265  Leiligheter idrettsveien (k.sak 59/10)  2 558 000 
Ansvar 5110  Funksjon 300  Lihammeren/Krogstad tomter (k.sak 68/08)  1 629 000 
Ansvar 5110  Funksjon 300  Utvidelse Sletta (k.sak 8/08)  209 000 
Ansvar 7600  Funksjon 325  Forskjønnelse Ørje sentrum (budsjett 2010)  200 000 

Sum        5 679 000 

 
2. Prosjekter som videreføres finansieres tilsvarende tidligere respektive vedtak om bruk 

av lån, fonds og gjennom kompenasjon merverdiavgift. 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 09.06.2011 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Investeringsbudsjettet for 2011 justeres for følgende prosjekter: 
 

Kontering     Prosjekt  Sum 

Ansvar 1700  Funksjon 390  Areal Rødnes kirke (k.sak 22 og 46/09)  32 000 
Ansvar 5110  Funksjon 222  Marker skole rehabilitering (budsjett 2010)  1 051 000 
Ansvar 5110  Funksjon 265  Leiligheter idrettsveien (k.sak 59/10)  2 558 000 
Ansvar 5110  Funksjon 300  Lihammeren/Krogstad tomter (k.sak 68/08)  1 629 000 
Ansvar 5110  Funksjon 300  Utvidelse Sletta (k.sak 8/08)  209 000 
Ansvar 7600  Funksjon 325  Forskjønnelse Ørje sentrum (budsjett 2010)  200 000 

Sum        5 679 000 

 
2. Prosjekter som videreføres finansieres tilsvarende tidligere respektive vedtak om bruk 

av lån, fonds og gjennom kompenasjon merverdiavgift. 
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Bakgrunn: 
 

De investeringsprosjekter fra budsjett 2010 og eventuelt tidligere år som av ulike årsaker ikke 
ble sluttført dette året, må budsjetteres på nytt i 2011 dersom de ønskes gjennomført. 
Rådmannen viser i den forbindelse til behandling av regnskap for 2010 i k.sak 26/11. 
 
 
Vurdering: 
 

Etter gjennomgang av budsjetterte, men ikke fullt ut gjennomførte prosjekter foreslår 
rådmannen videreføring av: 
 

Kontering     Prosjekt  Sum 

Ansvar 1700  Funksjon 390  Areal Rødnes kirke (k.saka 22 og 46/09)  32 000 
Ansvar 5110  Funksjon 222  Marker skole rehabilitering (budsjett 2010)  1 051 000 
Ansvar 5110  Funksjon 265  Leiligheter idrettsveien (k.sak 59/10)  2 558 000 
Ansvar 5110  Funksjon 300  Lihammeren/Krogstad tomter (k.sak 68/08)  1 629 000 
Ansvar 5110  Funksjon 300  Utvidelse Sletta (k.sak 8/08)  209 000 
Ansvar 7600  Funksjon 325  Forskjønnelse Ørje sentrum (budsjett 2010)  200 000 

Sum        5 679 000 

 
Alle prosjekter som foreslås videreført er fullfinansiert gjennom tidligere vedtak om bruk av 
lån, fonds og gjennom kompenasjon merverdiavgift. 
 
Fullstendig oversikt over investeringsbudsjett før og etter videreføring fra tidligere år ligger 
vedlagt. 
 
 
Vedlegg: 

• Detaljert investeringsbudsjett 2011 med egen kolonne for foreslåtte videreføringer 
 

• Oversikt over investeringsregnskapet 2010 
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Eventuell spørretime  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
38/11 Kommunestyret 21.06.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 


	Møteinnkalling
	Godkjenning av protokoll
	Omorganisering av Marker skoles ledelse
	Kompetanseplan helse, pleie og omsorg
	Kommunalt samarbeid på klima og energi - Klimanett Østfold
	Ressursstyring i grunnskolen, oppfølging av rapport
	Felles avløpsanlegg, Svendsbykrysset - Ulfsby
	Innløsing (kjøp) av leilighet nr. 126/005 i Lilleveien Borettslag, Ørje.
	Mellomlagerløsning for brukt reaktorbrensel og langlivet mellomaktivt avfall Marker kommunes høringsuttalelse
	Budsjettjusteringer drift 2011, lønnsoppgjøret
	Budsjettjustering, investeringer 2011
	Eventuell spørretime




























































































Anslag på økonomiske virkninger av det sentrale lønnsoppgjøret i 2011 for kap. 4 stillinger.  
Marker kommune      
    Årslønnsvekst Nivålønnsvekst Overheng
  2010-2011 1.1.2011-31.12.2011 


 
til 2012 


      
Midler lokale forh avsatt i 2010 pr. 1.1.2011 0,25 % 0,25 % 0,25 % 0,00 % 
Garantitillegg   0,060 % 0,090 % 0,03 % 
Generelt tillegg 1.5. 1,7 % 0,28 % 0,4 % 0,14 % 
Generelt tillegg 1.5. 7 100 0,98 % 1,5 % 0,49 % 
Anslag lønnsglidning(snitt siste 2 år)   0,1 % 0,2 % 0,05 % 
Anslag overheng til 2011   2,4 %   
Anslag årslønnsvekst 2010-2011  4,07 %    
Nivålønnsvekst 1.1.2011 til 31.12.2011   2,4 %  
Overheng til 2012(ikke korrigert for årslønnsvekst 2009-2010)   0,7 % 
Tarifftilllegg årets oppgjør - Marker kommune 1,3 % 1,97 % 0,6 % 
      
Tarifftillegg hele KS-område kap. 4   1,31 % 2,00 % 0,7 % 
 
Årslønnsvekst Marker 2,00 % fratrukket allerede kompensert midler lokale forh avsatt i 2010 0,25 % = 2,15 % 








Investeringsregnskapet

		Prosjekt 			Vedtatt  Medgått  Medgått      Medgått     Gjenstår av 			 	 Kostn   pr 2009       2010       pr 2010     bevilgning	

		IKT, b10 		     	   750               0         397	     397               353

		Vannforsyning, b09        		   100	      26             0	       26	            74

		Avløp og rensing, b09 		1.000           409         510             919                 81

		Avløp og rensing, b10 		1.000               0	       0                 0             1000

		Brannvesenbygg, b10 		4.400	 4.196      1.543	   5.739           -1.339

		Marker skole, div		3.265	  1659         555	   2.214	        1.051

		  Marker Rådhus		   	    393	       0	      393	  

		  Marker helsestasjon	    		 1.371         341          1.712        

		  Legekontor			   	    394           63	      457

		Sum	ksak 24/09	  	1.250	 2.158         404	   2.562           -1.312

		Marker BSS, b09	              17.237	 5.052      9.284	 14.336	        2.901

		Areal Rødnes kirke, k22&46/09 	   163	        0         131	      131	             32

		Kommunale veier, b10	     	   800	        0         808	      808                  -8

		Gapahuker, b10			     50	        0           49	        49	               1

		Forsjønnelse Ørje sentrum, b10	   200	        0	       0	          0	           200       

		Leiligheter Idrettsveien 59/10	 2650	        0	     92	        92	         2558

		Lihammeren/Krogstad 68/08	 1970	        0	   341	      341	         1629

		Utvidelse Sletta ind.omr		 2268	        0	 2059	    2059	           209

		Bil og oppmålingsutstyr, b10  	   400	        0         422 	      422                -22 

		Investeringsutgifter   	              40.931       15.657   16.596	 30.095            6.158 
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for Helse, Pleie og Omsorg, Marker kommune 


Prosjektnavn Omsorgs-kompetanseplan 


Planlagt startdato 15.03.2011 Planlagt sluttdato 31.12.2011 


Oppdragsgiver Marker kommune 


Prosjekteier Janne Johansen 


Utfylt av Janne Johansen Dato 14.04.2011 
  


A. Organisering  


Prosjektgruppe Tittel Navn 
Antall 


dagsverk 


Prosjektleder Virksomhetsleder Janne Johansen 1 


Prosjektdeltakere Personalkonsulent Vidar Kasbo 1 


 Personalkonsulent Lise Hansen 1 


 Virksomhetsleder Bjørg Olsson 1 


 Virksomhetsleder Astrid Lippestad 1 


    


    


    


    
  


Skal prosjekt ha styringsgruppe? Ja X  Nei   
  


Styringsgruppe Tittel Navn Virksomhet 


Leder Virksomhetsleder Janne Johansen Pleie og omsorg 


Sekretær Virksomhetsleder  Janne Johansen Pleie og omsorg 


Deltakere Kommunalsjef Per Øyvind Sundell Sentral administrasjon 


 Leder hovedutvalg Camilla Husebråten 
Oppvekst og 
omsorgsutvalg 


 NSH Hæge Nygård Hovedtillitsvalgt 


    


    


    
 


Prosjektplan   
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B. Prosjektbeskrivelse 
Bakgrunn for prosjektet  -  Problembeskrivelse 
Skal være en del av Omsorgsplan 2025. Marker kommune skal være rustet til å håndtere 
samhandlingsreformen. Marker kommune skal planlegge ressursbruken i forhold til opplæring/kompetanse. 


Målgrupper og effektmål 
Marker kommune skal til enhver tid ha nok og rett kompetanse til å utføre sine tjenester i helse, pleie og 
omsorg til befolkningen 


Resultatmål 
Marker kommune skal ha utarbeidet en strategisk kompetanseplan 


  


C. Milepæler 
Start- 
dato 


Slutt- 
dato Milepæltekst 


15.03.2011 31.12.2011 Strategisk kompetanseplan 


15.03.2011 13.05.2011 Prosjektplan 


15.03.2011 13.05.2011 SWOT plan 


15.03.2011 01.05.2011 Intervju brukere, brukerundersøkelsen 


01.05.2011 01.07.2011 Kartlegge kompetanse 


01.07.2011 01.09.2011 Analysere kompetansekartlegging 


01.09.2011 01.12.2011 Utarbeide strategier og tiltak 
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D. Ressursrammer  ~  økonomi 
  


Budsjettrammer (beløp i 1000 kr.) 
Kostnader Inntekter/finansiering 


Tekst Beløp 
Komm. 
midler 


KS- 
midler 


Andre 
midler 


Arbeid – tidsforbruk for prosjektleder og øvrige deltakere, inkl. frikjøpte medarbeidere  


Prosjektmedarbeidere lønn møte 1 gang pr. 
mnd.  2 timer i 9 mnd. 18.000 18.000   


Prosjektleder skrive plan 50 timer 13.000  13.000  
Styringsgruppe møte 1 gang pr. mnd. 1t i  
7 mnd 7.000  7.000  


     
Andre kostnader: Kurs, reiser, innkjøp etc.   


Reise og opphold samling 3 stk           30.000  30.000  


     


     


     


Sum budsjett 68.000 18.000 50.000  
  


E. Rapportering 
  


Statusrapportering ? Ja x Nei   


Avsender  Prosjektgruppen 


Mottaker Styringsgruppen 


Frekvens En gang pr. mnd. Første rapport Mai 2011 
  


Sluttrapport ? Ja x Nei    


Ansvarlig 
Janne Johansen, sendes også KS med 
regnskapsrapport Frist 31.12.2011 


  


Sluttevaluering ? Ja X Nei   


Ansvarlig Janne Johansen Frist 15.01.2012 
  


F. Underskrifter 
  
  


Rådmann   


Prosjekteier/virksomhetsleder   


Prosjektleder  


Andre  
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INVESTERINGSBUDSJETT 2011


Budsjett Endring Justert
2011 2011 2011


Ansvar: 1400 Felles inntekter/utgifter
Funksjon: 234 Aktivisering og støttetjenester overfor eldre og funksjonshemmede


210 Kjøp av transportmidler 499 000 0 499 000
429 Mervediavgift utenfor mva‐loven 125 000 0 125 000


Sum utgifter 624 000 0 624 000


940 Bruk av disposisjonsfond ‐499 000 0 ‐499 000
970 Overføringer fra drifsregnskapet ‐125 000 0 ‐125 000


Sum inntekter ‐624 000 0 ‐624 000


Sum funksjon: 234 Aktivisering og støttetjenester overfor eldre/funksjonsh. 0 0 0


Sum ansvar: 1400 Felles inntekter/utgifter 0 0 0


Ansvar: 1420 IKT ‐ Lokalt
Funksjon: 120 Administrasjon


200 Inventar og utstyr 500 000 0 500 000
429 Mervediavgift utenfor mva‐loven 125 000 0 125 000


Sum utgifter 625 000 0 625 000


910 Bruk av lån ‐500 000 0 ‐500 000
970 Overføringer fra drifsregnskapet ‐125 000 0 ‐125 000


Sum inntekter ‐625 000 0 ‐625 000


Sum funksjon: 120 Administrasjon 0 0 0


Funksjon: 202 Grunnskole
200 Inventar og utstyr 400 000 0 400 000
429 Mervediavgift utenfor mva‐loven 100 000 0 100 000


Sum utgifter 500 000 0 500 000


940 Bruk av disposisjonsfond ‐400 000 0 ‐400 000
970 Overføringer fra drifsregnskapet ‐100 000 0 ‐100 000


Sum inntekter ‐500 000 0 ‐500 000


Sum funksjon: 202 Grunnskole 0 0 0


Sum ansvar: 1420 IKT ‐ Lokalt 0 0 0


Ansvar: 1700 Kirker
Funksjon: 390 Den norske kirke


230 Vedlikehold byggetjenester nybygg 950 000 32 000 982 000
429 Mervediavgift utenfor mva‐loven 238 000 0 238 000


Sum utgifter 1 188 000 32 000 1 220 000







910 Bruk av lån ‐950 000 0 ‐950 000
940 Bruk av disposisjonsdond 0 ‐32 000 ‐32 000
970 Overføringer fra drifsregnskapet ‐238 000 0 ‐238 000


Sum inntekter ‐1 188 000 ‐32 000 ‐1 220 000


Sum funksjon: 390 Den norske kirke 0 0 0


Sum ansvar: 1700 Kirker 0 0 0


Ansvar: 2300 Grimsby barnehage
Funksjon: 201 Førskole


200 Inventar og utstyr 50 000 0 50 000
429 Mervediavgift utenfor mva‐loven 13 000 0 13 000


Sum utgifter 63 000 0 63 000


940 Bruk av disposisjonsfond ‐50 000 0 ‐50 000
970 Overføringer fra drifsregnskapet ‐13 000 0 ‐13 000


Sum inntekter ‐63 000 0 ‐63 000


Sum funksjon: 201 Førskole 0 0 0


Sum ansvar: 2300 Grimsby barnehage 0 0 0


Ansvar: 5102 Avløp og rensing
Funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp og re‐/habilitering i institusjon


250 Materialer til vedlikehold og nybygg 2 000 000 0 2 000 000
Sum utgifter 2 000 000 0 2 000 000


910 Bruk av lån ‐2 000 000 ‐2 000 000
Sum inntekter ‐2 000 000 0 ‐2 000 000


Sum funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp og re‐/habilitering i inst. 0 0 0


Sum ansvar: 5102 Avløp og rensing 0 0 0


Ansvar: 5104 Brannvesen
Funksjon: 339 Beredskap mot branner og andre ulykker


200 Inventar og utstyr 1 000 000 1 000 000
Sum utgifter 1 000 000 0 1 000 000


890 Overføringer fra andre (private) ‐500 000 0 ‐500 000
970 Overføringer fra drifsregnskapet ‐500 000 0 ‐500 000


Sum inntekter ‐1 000 000 0 ‐1 000 000


Sum funksjon: 339 Beredskap mot branner og andre ulykker 0 0 0


Sum ansvar: 5104 Brannvesen 0 0 0







Ansvar: 5110 Drift og vedlikehold
Funksjon: 130 Administrasjonslokaler


200 Inventar og utstyr 120 000 0 120 000
230 Vedlikehold byggetjenester nybygg 400 000 840 000 1 240 000
429 Mervediavgift utenfor mva‐loven 130 000 211 000 341 000


Sum utgifter 650 000 1 051 000 1 701 000


910 Bruk av lån ‐400 000 ‐840 000 ‐1 240 000
940 Bruk av disposisjonsfond ‐120 000 0 ‐120 000
970 Overføringer fra drifsregnskapet ‐130 000 ‐211 000 ‐341 000


Sum inntekter ‐650 000 ‐1 051 000 ‐1 701 000


Sum funksjon: 130 Administrasjonslokaler 0 0 0


Funksjon: 222 Skolelokaler
250 Materialer til vedlikehold og nybygg 650 000 0 650 000
429 Mervediavgift utenfor mva‐loven 160 000 0 160 000


Sum utgifter 810 000 0 810 000


910 Bruk av lån ‐650 000 0 ‐650 000
970 Overføringer fra drifsregnskapet ‐160 000 0 ‐160 000


Sum inntekter ‐810 000 0 ‐810 000


Sum funksjon: 222 Skolelokaler 0 0 0


Funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger
250 Materialer til vedlikehold og nybygg 0 2 045 000 2 045 000
429 Mervediavgift utenfor mva‐loven 0 513 000 513 000


Sum utgifter 0 2 558 000 2 558 000


910 Bruk av lån 0 ‐2 045 000 ‐2 045 000
970 Overføringer fra drifsregnskapet 0 ‐513 000 ‐513 000


Sum inntekter 0 ‐2 558 000 ‐2 558 000


Sum funksjon: 222 Skolelokaler 0 0 0


Funksjon: 300 Fysisk tilrettelegging og planlegging
250 Materialer til vedlikehold og nybygg 0 1 512 000 1 512 000
429 Mervediavgift utenfor mva‐loven 0 326 000 326 000


Sum utgifter 0 1 838 000 1 838 000


950 Bruk av tomtefond 0 ‐1 512 000 ‐1 512 000
970 Overføringer fra drifsregnskapet 0 ‐326 000 ‐326 000


Sum inntekter 0 ‐1 838 000 ‐1 838 000


Sum funksjon: 222 Skolelokaler 0 0 0


Sum ansvar: 5110 Drift og vedlikehold 0 0 0







Ansvar: 5114 Veier, gater m.v.
Funksjon: 334 Kommunale veier, miljø‐ og trafikksikkerhetstiltak


230 Vedlikehold byggetjenester nybygg 500 000 0 500 000
429 Mervediavgift utenfor mva‐loven 125 000 0 125 000


Sum utgifter 625 000 0 625 000


948 Bruk av ubundne investeringsfond ‐500 000 0 ‐500 000
970 Overføringer fra drifsregnskapet ‐125 000 0 ‐125 000


Sum inntekter ‐625 000 0 ‐625 000


Sum funksjon: 334 Kommunale veier, miljø‐ og trafikksikkerh 0 0 0


Sum ansvar: 5114 Veier, gater m.v. 0 0 0


Ansvar: 6303 Idrett og friluftsliv
Funksjon: 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg


548 Avsetninger til ubundne investeringsfond 800 000 0 800 000
Sum utgifter 800 000 0 800 000


940 Bruk av disposisjonsfond ‐800 000 0 ‐800 000
Sum inntekter ‐800 000 0 ‐800 000


Sum funksjon: 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0 0 0


Sum ansvar: 6303 Idrett og friluftsliv 0 0 0


Ansvar: 7600 Næringsutvikling
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet


230 Vedlikehold byggetjenester nybygg 350 000 160 000 510 000
429 Mervediavgift utenfor mva‐loven 88 000 40 000 128 000


Sum utgifter 438 000 200 000 638 000


940 Bruk av disposisjonsfond ‐350 000 ‐160 000 ‐510 000
970 Overføringer fra drifsregnskapet ‐88 000 ‐40 000 ‐128 000


Sum inntekter ‐438 000 ‐200 000 ‐638 000


Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 0 0 0


Sum ansvar: 7600 Næringsutvikling 0 0 0


Ansvar: 9200 Avdrag på utlån
Funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig


510 Avdragsutgifter 1 000 000 0 1 000 000
520 Utlån 1 000 000 0 1 000 000


Sum utgifter 2 000 000 0 2 000 000


910 Bruk av lån ‐1 000 000 0 ‐1 000 000
920 Mottatte avdrag på utlån ‐1 000 000 0 ‐1 000 000


Sum inntekter ‐2 000 000 0 ‐2 000 000







Sum funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdelse egen bolig 0 0 0


Sum ansvar: 9200 Avdrag på utlån 0 0 0


Ansvar: 9250 Egenkapitalinnskudd
Funksjon: 880 Interne finansieringstransaksjoner


529 Kjøp av aksjer og andeler 300 000 0 300 000
Sum utgifter 300 000 0 300 000


970 Overføringer fra drifsregnskapet ‐300 000 0 ‐300 000
Sum inntekter ‐300 000 0 ‐300 000


Sum funksjon: 880 Interne finansieringstransaksjoner 0 0 0


Sum ansvar: 9250 Egenkapitalinnskudd 0 0 0


T O T A L T 0 0 0


Note til budsjettkolonne 2011 før justering: u/mv m/mva
1400 Minibuss omsorgstjenesten (k.sak 88/10) 499 000 624 000
1420 Generell IKT‐investering (oppr.budsjett 2011) 500 000 625 000
1420 IKT‐investering skole (k.sak 26/11) 400 000 500 000
1700 Tak Øymark Klund kirke (oppr.budsjett 2011) 950 000 1 188 000
2300 Grimsby barnehage leker m.v. (k.sak 26/11) 50 000 63 000
5102 Kloakkledningsnettet (oppr.budsjett 2011) 2 000 000 2 000 000
5104 Brannbil (oppr.budsjett 2011) 1 000 000 1 000 000
5110 Enøk‐tiltak i rådhuset (oppr.budsjett 2011) 400 000 500 000
5110 Møbler rådhuset (oppr.budsjett 2011) 120 000 150 000
5110 Panel/vinduer Marker skole  (oppr.budsjett 2011) 650 000 810 000
5114 Asfaltering (oppr.budsjett 2011) 500 000 625 000
6303 Avsetning kunstgressbane (k.sak 26/11) 800 000 800 000
7600 Sentrumsutvikling (k.sak 26/11) 350 000 438 000 (+100 i drift)


Note til budsjettkolonne 2011 justering i denne saken: u/mv m/mva
1700 Areal Rødnes kirke (k.saka 22 og 46/09) 32 000 32 000
5110 Marker skole rehabiliering (budsjett 2010) 840 000 1 051 000
5110 Leiligheter idrettsveien (k.sak 59/10) 2 045 000 2 558 000
5110 Lihammeren/Krogstad tomter (k.sak 68/08) 1 303 000 1 629 000
5110 Utvidelse Sletta (k.sak 8/08) 209 000 209 000
7600 Forskjønnelse Ørje sentrum (budsjett 2010) 160 000 200 000
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REGNSKAP UTBYGGING VED MARKER BO- OG SERVICESENTER 2009-2010


Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Sum avvik
Prosjekt:002 Utb. Marker bo- og servicesenter 2009 2009 2010 2010 Sum Sum regn/bud


0116 Komm.bevertning 0 0 4 470 0 4 470 0 -4 470
0120 Annet forbruksmatr. råvarer og tjenester 0 0 0 0 0 0 0
0185 Forsikringer og utg til vakthold og sikring 0 0 3 500 0 3 500 0 -3 500
0200 Inventar og utstyr 0 300 000 620 470 0 620 470 300 000 -320 470
0230 Vedlikehold byggetjenester nybygg 1 261 412 13 300 000 1 451 879 0 2 713 291 13 300 000 10 586 709
0250 Materialer til vedlikehold og nybygg 539 969 0 5 094 396 0 5 634 365 0 -5 634 365
0270 Konsulenttjenester 1 719 218 200 000 224 941 0 1 944 159 200 000 -1 744 159
0370 Kjøp av tjenester fra andre (private) 1 762 0 0 0 1 762 0 -1 762
0429 Mervediavgift utenfor mva-loven 879 465 3 437 000 1 847 616 0 2 727 081 3 437 000 709 919
0500 Renteutgifter 5 361 0 36 932 0 42 293 0 -42 293


Sum utgifter 4 407 187 17 237 000 9 284 204 0 13 691 391 17 237 000 3 545 609


0700 Overføring fra staten 0 -4 150 000 0 0 0 -4 150 000 -4 150 000
0810 Andre statlige overføringer 0 0 -5 713 085 0 -5 713 085 0 5 713 085
0910 Bruk av lån -3 050 000 -3 050 000 0 0 -3 050 000 -3 050 000 0
0940 Bruk av disposisjonsfond -477 721 0 -4 826 595 0 -5 304 316 0 5 304 316
0950 Bruk av bundne fond 0 -6 600 000 0 0 0 -6 600 000 -6 600 000
0970 Overføringer fra driftsregnskapet -850 327 -3 437 000 -369 523 0 -1 219 850 -3 437 000 -2 217 150


Sum inntekter -4 378 048 -17 237 000 -10 909 203 0 -15 287 251 -17 237 000 -1 949 749


Sum prosjekt: 002  Utb. MBSS 29 139 0 -1 624 999 0 -1 595 860 0 1 595 860


Budsjett Mva Sum
Budsjett ramme inkl mva (K.sak 98/08) 13 800 000 3 437 000 17 237 000
Sum posterte kostnader 10 964 310 2 727 081 13 691 391


Differanse/mindreforbruk 2 835 690 709 919 3 545 609
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AKTIVITET                                                      
Byggestart  : 21.09.2009   
Overtagelse  : 21.06.2010  
 


NØKKELTALL (alle tall inkl. mva.)                                                 
 100 % av planlagt byggeperiode er avviklet.  
 Bygget er overlevert 21.06.2010 som bestemt i kontrakt. 
 91% av akkumulert kostnad er fakturert (kr. 12,45 Mill. av kr. 13,62 Mill.) 
 Avklarte endringer pr d.d. utgjør ca. kr. 1.12 Mill. (inkl. sykesignalanlegg) 
 Gjenstående endringer utgjør ca. kr. 56.000,- (HC-vasker) 
 32% av reserver og marginer er benyttet (kr. 1,18 Mill. av kr. 3,63 Mill) 
 Budsjettet er vedtatt til kr. 16,25 Mill. 
 Nytt sykesignalanlegg for eks. bygningsmasse og nytt SD-anlegg inngår i byggeregnskap. 


 


STATUS PR. 15.11.2010                                                             
 Bygget er overlevert og tatt i bruk.  
 Kvaliteten på arbeidene er god, og som bestemt i kontrakten. 
 Det er positive tilbakemeldinger angående bygget fra de ansatte på MBSS.  


 
VIKTIGE FORHOLD 
 
Fremdrift 
Solid Entreprenør har overlevert bygget innenfor frist gitt i kontrakten.  
 
Økonomi 
Det er benyttet lite av reserveposten i forhold til budsjett. Det er utvist nøkternhet i styringen av 
byggeprosjektet fra byggherresiden. Prosjektet er gjennomført godt innenfor bevilgede rammer, og 
med gjenstående reserver på ca. kr. 2,6 Mill. inkl. mva. etter avslutning av byggesaken. 
 
Endringer 
Det har vært få endringer i prosjektet. De to største gjelder oppgradering av sykesignalanlegg for 
hele eksisterende bygningsmasse (ca. kr. 470.000,-) og oppgradering av SD-anlegg (ca. kr. 
290.000,-) 
 
Konklusjon 
Det har vært en god byggeprosess, med resultat i form av et bygg av god kvalitet innenfor budsjett 
og gitt tidsfrist. 
 
 
Askim 15.11.2010 
for A. L. Høyer Askim a.s 
Martin Sørby 
Byggeleder  
 





