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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler:  
Dato:   
Saksmappe:  11/735 
 

 

 

Protokoll 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
54/11 Kommunestyret 13.12.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Protokoll fra konstituerende kommunestyre 25.10.2011 godkjennes. 
 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: Janne Johansen 
Dato:  14.11.2011 
Saksmappe:  11/710 
 

 

 

Tjenesteanalyse for pleie og omsorgstjenesten i Marker kommune  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
35/11 Oppvekst og omsorgsutvalget 22.11.2011 
55/11 Kommunestyret 13.12.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Tjenesteanalyse for pleie og omsorgstjenesten i Marker kommune tas til orientering. 
 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 22.11.2011 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret: 
Tjenesteanalyse for pleie og omsorgstjenesten i Marker kommune tas til orientering. 
 
Sammendrag: 
Samhandlingsreformen starter 1.1.2012. Det vil være en innfasings periode frem til 2016, da 
det nye sykehuset på Kalnes og evt. et nytt lokalt medisinsk senter i Askim vil være på plass. 
Først i 2017 vil vi ha en oversikt over hva Marker kommune vil få av reelle kostnader i 
forhold til samhandlingsreformen.  
 
 
Bakgrunn: 
Marker kommune har i perioden januar 2011 til februar 2012 tatt del i et Effektiviserings-
nettverk innen pleie- og omsorgstjenester i regi av KS. Vi har jobbet med KOSTRA-tall, 
IPLOS-data, bruker og medarbeiderundersøkelsen. Nettverket har vært en nyttig arena for 
analyser, erfaringsutveksling og se forbedringsmuligheter. Fokuset i nettverket er resultat-
effektivitet: det vil si forholdet mellom ressursbruk og kvalitet. 
 
Vurdering: 
Marker kommune er så heldig stilt at vi har på plass en ny korttidsavdeling med ti plasser som 
vi kan bruke i forhold til å redusere overligge døgn og ta imot utskrivningsklare pasienter fra 
sykehuset. Det som vil være usikkerhetsmomentene her er hvorvidt dagens bemanning og 
kompetanse er tilstrekkelig ut fra bruker gruppen 
 
Konklusjon: 
Selv om pleie og omsorgstjenesten i Marker Kommune driftes på en forsvarlig og 
kostnadseffektiv måte, har vi flere mål og forbedringstiltak for å gjøre tjenestene enda bedre 
for Markers befolkning 
 
Vedlegg: 
Tjenesteanalyse for pleie og omsorgstjenesten i Marker kommune 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  613  
Saksbehandler: Knut J.  Knoll 
Dato:  17.11.2011 
Saksmappe:  11/624 
 

 

 

Kjøp av leiligheter i Sameiet Storgata 24, 26 og 28 i Ørje  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
61/11 Formannskapet 24.11.2011 
56/11 Kommunestyret 13.12.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune kjøper selveierleiligheten Storgata 24 A av Jane Kristin Ødegaard Fosser 
for kr. 440.000,- med tillegg av omkostninger. 
 
Videre kjøper Marker kommune selveierleiligheten Storgata 26 A av Tilde Karin Bakker for 
kr. 595.000,- med tillegg av omkostninger. 
 
Kjøpesummene dekkes av lån fra Husbanken på tils. kr. 867.000,- og innvilget tilskudd fra 
Husbanken til utleieboliger med kr. 222.000,-. 
 
Lånevilkårene godkjennes.  
 
Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å fastsette husleien for leilighetene.  
 
Videre gir kommunestyret formannskapet fullmakt til å fatte vedtak om det skal kjøpes flere 
leiligheter i sameiet dersom det kommer flere for salg.  
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 24.11.2011 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune kjøper selveierleiligheten Storgata 24 A av Jane Kristin Ødegaard Fosser 
for kr. 440.000,- med tillegg av omkostninger. 
 
Videre kjøper Marker kommune selveierleiligheten Storgata 26 A av Tilde Karin Bakker for 
kr. 595.000,- med tillegg av omkostninger. 
 
Kjøpesummene dekkes av lån fra Husbanken på tils. kr. 867.000,- og innvilget tilskudd fra 
Husbanken til utleieboliger med kr. 222.000,-. 
 
Lånevilkårene godkjennes.  
 
Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å fastsette husleien for leilighetene.  
 
Videre gir kommunestyret formannskapet fullmakt til å fatte vedtak om det skal kjøpes flere 
leiligheter i sameiet dersom det kommer flere for salg.  
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Bakgrunn: 
Marker kommune har stort behov for leiligheter for bostedsløse og flyktninger.   
 
Kommunen har fått tilbud om å kjøpe to leiligheter i sameiet Storgata 24, 26 og 28 i Ørje.  
Sameiet består av åtte leiligheter.  
 
Følgende leiligheter er tilbudt: 
 

• Storgata 24 A – seksjon nr. 4 – kjøpesum kr. 440.000,- .  Fellesgjelden er  
kr. 19.168,- og betjenes ved betaling av fellesutgifter f.t. kr. 1.857,- pr. mnd. som også 
omfatter bl.a. alle kommunale avgifter.  Selger er Jane Kristin Ødegaard FOSSER.  
Det foreligger takst på eiendommen og denne lyder på kr. 630.000,- (normal 
markedsverdi) og kr. 560.000,- (anbefalt låneverdi).  Leiligheten har et BRA på 
57 m2. 

• Storgata 26 A – seksjon nr. 3- kjøpesum kr. 595.000,-.  Fellesgjelden er 
Kr. 22.362,- og betjenes ved betaling av fellesutgifter f.t. kr. 2.156,- pr. mnd. som også 
omfatter bl.a. alle kommunale avgifter.  Selger er Tilde Karin BAKKER.  Det 
foreligger takst på eiendommen og denne lyder på kr. 670.000,- (normal salgsverdi) 
og kr. 600.000,- (anbefalt låneverdi).  Etter at taksten er avholdt er leiligheten pusset 
opp for ca. kr. 50 – 75.000,-.  Leilighten har et BRA på 66 m2. 

 
Marker kommune v/ordføreren har den 17. oktober 2011 inngått kjøpekontrakt med de 
aktuelle selgerne med forbehold om at Marker kommune blir innvilget grunnlån og tilskudd 
til kjøpet fra Husbanken.  Videre er det tatt forbehold om at Marker formannskap og 
kommunestyre godkjenner kjøpet. 
 
Den 17. oktober 2011 ble det sendt søknad til Husbanken om tilskudd og lån til kjøpne. 
 
I brev fra Husbanken 7. november 2011 har Marker kommune  fått innvilget følgende lån og 
tilskudd: 
 
Storgata 24 A. 
Lån kr. 360.000,- med avdragstid 30 år.  Flytende rente – nominell 2,583 % pr. år. 
              -  effektiv   2,641 % pr. år. 
Tilskudd kr. 95.000,- 
 
Storgata 26 A. 
Lån kr. 507.000,- med avdragstid 30 år.  Flytende rente – nominell 2,583 % pr. år. 
              -  effektiv   2,641 % pr. år. 
Tilskudd kr. 127.000,- 
 
Etter dette er finansieringen av eventuelle kjøp i orden. 
 
Husbanken har satt som krav at leilighetene blir utleid til vanskeligstilte. 
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Dersom formannskapet/kommunestyret går inn for kjøp av leilighetene må det også fastsettes 
husleie og rådmannen foreslår at kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å fastsette 
denne. 
 
Det vil også komme flere leiligheter for salg i sameiet og rådmannen foreslår at 
kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å vurdere om det er aktuelt å fatte vedtak om 
eventuelt nye kjøp.  
 
Vurdering: 
Rådmannen ser positivt på kjøp av leiligheter i Sameiet Storgata 24, 26 og 28 i Ørje fordi det 
er et stort behov for leiligheter til vanskeligstilte.  Leilighetene som kommunen eier i dag er 
bortleid til enhver tid og det er stadig nye behov. 
 
Kjøpesummene kr. 440.000,- og kr. 595.000,- godkjennes. 
 
Det er meget positivt at Husbanken har innvilget tilskudd med tils. kr. 222.000,- og lån på tils. 
kr. 867.000,- på gunstige betingelser til et eventuelt kjøp. Kjøpene er dermed fullfinansiert. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen foreslår at Marker kommune kjøper selveierleiligheten Storgata 24 A av Jane 
Kristin Ødegaard Fosser for kr. 440.000,- med tillegg av omkostninger. 
 
Videre foreslår rådmannen at Marker kommune kjøper selveierleiligheten Storgata 26 A av 
Tilde Karin Bakker for kr. 595.000,- med tillegg av omkostninger. 
 
Kjøpesummene dekkes av lån fra Husbanken på tils. kr. 867.000,- og tilskudd fra Husbanken 
til utleieboliger med kr. 222.000,-.  Samlet kjøpesum kr. 1.089.000,- med tillegg av 
omkostninger. 
 
Lånevilkårene godkjennes.  
 
Rådmannen foreslår at kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å fastsette husleien for 
leilighetene.  
 
Videre foreslår rådmannen at dersom det kommer flere leiligheter for salg i sameiet gir 
kommunestyret formannskapet fullmakt til å vurdere om det er aktuelt med flere kjøp og 
eventuelt fatte vedtak om dette.  
 
 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: Vidar Østenby 
Dato:  24.11.2011 
Saksmappe:  11/729 
 

 

 

Drift av Marker svømmehall  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
64/11 Formannskapet 24.11.2011 
57/11 Kommunestyret 13.12.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Tilbudet om ekstra oppvarmet vann hver lørdag i tidsrommet hvor hallen er åpen, avvikles. 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 24.11.2011 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Tilbudet om ekstra oppvarmet vann hver lørdag i tidsrommet hvor hallen er åpen, avvikles. 
 
 
Sammendrag: 
Marker Svømmehall er åpen 26 uker i året, 13 uker høst og 13 uker vår. Tidligere har badet 
vært åpent for skolen også utenom tidsrommet for åpent folkebad. Hver lørdag i perioden med 
åpent folkebad har det vært tilbud om ekstra oppvarmet badevann. Tilbudet har vært spesielt 
rettet mot reumatikere og andre med kroniske lidelser 
 
Tilbudet foreslås avviklet, da bygget ikke er konstruert for de store temperatursvingningene 
som følge av denne oppvarmingen, og at skadene som følge av dette etter hvert er omfattende. 
 
Bakgrunn: 
Ekstra oppvarmet badevann hver lørdag i tidsrommet hvor folkebadet er åpent, har vært et 
kjærkomment tilbud til mange brukergrupper. Tidligere var det både brukt av brukere med 
ulike lidelser og til babysvømming. Det siste er imidlertid avviklet tidligere, da de 
garderobemessige fasilitetene ikke lenger holder tilfredsstillende standard for denne 
brukergruppen.  
 
Ekstra oppvarming av badevannet en gang i uken krever mye ekstra energi, men har også gitt 
skader på bygningskroppen. Konsekvensene er vurdert av vår ENØK-konsulent Tommy 
Solberg , som skriver følgende: 
 
”Ved heving av temperaturen i vannet i bassenget fra ordinært 27°C til 33°C for ekstra varmt 
vann til bading på lørdag,  gir dette en økning i energibruken på ca. 1000 KWt pr. uke. 
Varmere vann gir også økning i bruk av kjemikalier. 
 
Svømmehallen og de tekniske anleggene er ikke bygget for så høye temperaturer, og slik 
badet driftes i dag, gir det store utfordringer med hensyn til temperatur og fuktighet.  
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Svømmehallen er bygget ca. 1967, og er beregnet på en bassengvanntemperatur på ca. 24 
grader. Heving av temperaturer, og da særlig vanntemperaturen, gir betydelig økte 
driftsproblemer og store skader og slitasje på bygning og tekniske installasjoner. 
Bygningen og materialer er ikke konstruert for de driftsforhold som oppstår ved høyere 
temperaturer og dermed høyere luftfuktighet, spesielt i forhold til klordamp. 
 
Optimale driftsforhold i en svømmehall er at temperaturen i luften er ca 2°C høyere en 
vanntemperaturen. Dette for å sikre minst mulig avdamping fra vannet, samtidig som det ikke 
skal føles for kaldt i vannet. Det føles ”alltid” kaldt i vannet når lufttemperaturen er høyere en 
vanntemperaturen. Videre forutsettes det også at temperaturer holdes innenfor det området 
som bygget er konstruert for. 
 
Luftbehandlingsanlegget som i dag skal avfukte og varme luften i svømmehallen, har en 
styring som skal gi 29°C i luften, når vannet ved ordinær drift holder 27°C (anbefalt 
temperatur i offentlige bad.) Ved heving av temperaturen i vannet til 33 °C for lørdagsbading, 
og lufttemperaturen er tenkt 29°C, oppstår meget ugunstige driftsforhold i svømmehallen, 
med store mengder klorholdig damp. Relativ luftfuktighet bør være 55 – 60% i en 
svømmehall. 
 
Det vil si at det alltid er ugunstige driftsforhold i svømmehallen, da prosessen med å heve 
temperaturen i vannet må startes på onsdag for å nå 33°C på lørdag, og det tar noen dager før 
temperaturen er nede i 27°C igjen. Grunnet hevingen av temperaturen for varmt bad på 
lørdag, så er det er i praksis ingen dager det er optimale driftsforhold i svømmehallen. 
 
Observasjoner vinteren 2010 viser at ved ca. -10°C ute, så hadde ikke luftbehandlingsanlegget 
kapasitet til å holde en temperatur i svømmehallen på mer en 23°C, og ikke 29°C som er 
”programmert”. Det sier seg selv hvilket inneklima og driftsforhold dette skaper i form av 
klorholdig fuktighet. Det ble også observert at dører fra det kalde gangarealet inn til 
svømmehallen stod åpne for å prøve å bedre luftforholdene i svømmehallen. Forholdene i 
svømmehallen blir da verre ved at den kalde luften fra gangen kommer inn i svømmehallen. 
Videre trekker det store mengder fuktighet ut i gangarealene, og videre i bygget. Forholdene 
var så ille at vannet rant av veggene i gangen, og videre opp på loftet. Videre så greide ikke 
luftbehandlingsanlegget å avfukte luften med varmepumpen, slik at kald uteluft ble benyttet 
for avfukting, med dertil økt energibruk. 
Det er å anta at bygget er påført skader som følge av dette gjennom noen år. 
 
Prosessen i luftbehandlingsanlegget for å holde en luftfuktighet på ca. 55% er at en 
varmepumpe i anlegget avfukter luften fra svømmehallen og skaper gratis varme som er med 
på oppvarming av ny luft til hallen. Hvis ikke anlegget greier å avfukte luften i denne 
prosessen, så blir uteluft benyttet til å avfukte luften, og en større andel av energien til 
oppvarming må hentes fra fyrrommet. Dette gir en betydelig økt energikostnad ved å varme 
store mengder ny kald uteluft, fremfor å benytte mest mulig avfuktet omluft for å oppnå 
temperatur i svømmehallen. 
 
Dette er særlig et problem ved kald utetemperatur og høy temperatur i bassengvannet. Det 
anbefales derfor å redusere åpningstiden i badet til å gjelde innenfor fyringssesongen, ca 15 
sept. til 15 april. Dette for vesentlig å redusere energibruken i overgangsperioden vinter/vår 
og sommer/høst. Og dermed også få utnyttet kommunens investering i automatisk regulering 
av varmeanlegget mer optimalt. 
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Dette fungerer slik at i flere uker vår/høst, ved ut/inngang mot fyringssesong så er det 
utetemperaturen som bestemmer om varmeanleggene settes i drift. Dvs, er temperaturen 
under ca. 14 °C ute, slår anleggene seg på, og er det over ca. 14 °C ute slår anleggene seg av, 
om natten og i helgene er temperaturgrensen lavere. I disse periodene vår og høst, så er 
utetemperaturen veldig variabel, denne form for varmestyring gir store besparelser. Når 
utetemperaturen tilsier at anleggene skal være i drift, så er det med så lav temperatur i 
anleggene som mulig for å oppnå ønsket innetemperatur. 
 
Hvis badet skal være i drift i disse periodene, så må varmeanlegget være i konstant drift, med 
relativt høye temperaturer grunnet behov for høy temp. i svømmehallen og i bassengvannet.” 
 
 
Vurdering: 
Betraktningen fra vår Enøk-konsulent tilsier at ordningen med varmtbad bør opphøre, både på 
grunn av stort energiforbruk, og ikke minst av hensyn til bygningskroppen. Han påpeker at 
det allerede er gjort skader over flere år ved bygget, og at dette er en ordning som ikke er 
tilpasset de systemene vi har for luft- og varmebehandling. 
 
Konklusjon: 
Det anbefales at ordningen med varmtbad opphører, og at en også begrenser badets øvrige 
åpningstider til perioden 15. september til 15. april. 
 
 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  C20  
Saksbehandler: Ann Kristin Halvorsrud 
Dato:  23.11.2011 
Saksmappe:  11/644 
 

 

 

Revidering av handlingsprogrammet for kommunedelplan for 
kulturbygg og fysisk aktivitet 2010 - 2022  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
69/11 Plan- og miljøutvalget 06.12.2011 
65/11 Formannskapet 24.11.2011 
58/11 Kommunestyret 13.12.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune vedtar revidert handlingsprogram for 2012 – 2015 til kommunedelplan for 
kulturbygg og fysisk aktivitet 2010-2022. 
 
Foreslåtte tiltak søkes innarbeid i budsjett/økonomiplanperioden. 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 24.11.2011 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune vedtar revidert handlingsprogram for 2012 – 2015 til kommunedelplan for 
kulturbygg og fysisk aktivitet 2010-2022. 
 
Foreslåtte tiltak søkes innarbeid i budsjett/økonomiplanperioden. 
 
Vedtak fra Plan og miljøutvalget 06.12.2011 ettersendes. 
 
Sammendrag: 
Kommunedelplanen for kulturbygg og fysisk aktivitet ble vedtatt desember 2009. 
Kommunedelplanens handlingsprogram må rulleres og godkjennes av kommunestyret hvert 
år for tildeling av spillemidler  
 
Bakgrunn: 
Kommunale delplaner for anlegg og områder for idrett og friluftsliv skal være et 
styringsverktøy ved tildeling av kommunale/fylkeskommunale tilskudd og spillemidler. 
Kommunedelplaner er en betingelse for tildeling av stønad.  Kommunen i samarbeid med 
ulike brukergrupper skal skaffe en oversikt over framtidige behov for anlegg og områder for 
fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. 
 
Kommunedelplanen ble vedtatt i 2009 og skal revideres hvert 4. år, mens 
handlingsprogrammet må rulleres og godkjennes av kommunestyret hvert år. 
 
Prosjekter som er innmeldt til kommunen for søknad om spillemidler for kommende år 
framkommer av det reviderte handlingsprogrammet for 2012-2015. Handlingsprogrammet er 
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fordelt på ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Nærmiljøanleggene kan igjen inndeles i 
ordinære nærmiljøanlegg og forenklede nærmiljøanlegg. Handlingsprogrammet er behandlet i 
Marker Idrettsråd den 09.11.11 uten videre kommentarer til prioriteringen. 
 
Selv om planen ble vedtatt i 2009 med god informasjon til lag og foreninger om revidering av 
planen, ble det i fjor meldt inn to nye tiltak. I år er det innmeldt et behov fra Marker kjøre-og 
rideklubb vedrørende ridebane og klubbhus uten at det er fastlagt noen framdriftsplan for 
prosjektet. Samt at Over Kölen AS har meldt fra om utvidelse av skiløypene på Kjølen 
Sportcenter i forbindelse med søknaden om å få tildelt sprintmesterskapet i NM i 2014. 
 
Kommunestyret behandlet i desember 2010 opparbeidelse av kunstgressbane. Søknaden 
legges inn som fornyet søknad for 2012.  
 
Ørje Pistolklubb, Rødenes skytterlag og Øymark skytterlag har tidligere meldt at de i 
fellesskap ønsker å installere elektroniske skyteskiver på skytebanen i tilfluktsrommet i 
rådhuset. Det vil samtidig arbeides for å bedre luftforholdene i rommet i forbindelse med 
oppgraderingen av tilfluktrommet. Dette blir lagt inn i handlingsplanen for 2012. 
 
Etablering av ballbinge i Krogstadåsen boligfelt har vært med noen år uten at det er bevilget 
spillemidler. I samråd med initiativtagere for prosjektet har en i stedet for ballbinge vurdert å 
opparbeide en aktivitetsplass med ballbane og aktivitetsapparater. 
 
Det ligger inne et innspill om etablering av to ballbaner i byggefeltet på Mosebyneset. 
Kommunen må stå som eier, men det må utarbeides avtaler vedrørende oppføring og drift og 
vedlikehold. En anser at det ikke er et stort behov for disse anleggene på området ennå og vil 
prioritere oppføring av en ballbinge i handlingsprogrammet i 2013. 
 
På deler av lekeplassen i Joneløkkveien i Lihammeren er det bygget ei scansisløkke. Det har 
kommet et innspill om søknad om spillemidler til utbedring av grunnen for det resterende 
arealet av lekeplassen der det vil være aktuelt å tilrettelegge området ytterligere for barn og 
unge. Dette videreføres i handlingsprogrammet. 
 
I handlingsprogrammet har en også ført opp tiltak som det ikke skal søkes om spillemidler til. 
Dette for å vise helheten av tiltak som en ønsker å satse på i kommunen. 
Opparbeidelse av lekeplass i Lihammeren og Torpåsen ligger inne i budsjettforslaget som 
forslag til tiltak. Likens ligger det inne forslag om bygging av gapahuker i ”Fjella” for 
allmennhetens benyttelse.  
 
 
Handlingsprogram 2012-2015. Ordinære anlegg, friluftsanlegg, ombygging 
og anlegg 
 

Anleggsstart-Finansiering (1000 kr.) 
Totalt 2012 201

3 
201
4 

201
5 

K SP PR K SP PR    

Tiltak Ansvarlige Kostnader 
i 1.000 kr. 

Driftsut
gifter 
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Marker 
kunstgressbane, 
Ørje stadion 

Marker 
kommune 

6496 330 252
6 

207
2 

189
8 

252
6 

207
2 

189
8 

   

Elektroniske 
skyteskiver -
skytebanen i 
Rådhuset 

Ørje 
Pistolklubb, 
Rødenes 
skytterlag og 
Øymark 
skytterlag 

348   116 332  116 332    

Utvidelse av 
skiløype, Kjølen 
Sportcenter 

Over Kölen 
AS 

600   200 400  200 400    

Klubbhus- 
oppgradering  

Marker JFF 990     330  660    990   

Trapp / skeetbane Marker JFF 490   163  327    490   
Reguleringsplan 
Jøngerud 

Den siste olje 
Marker 
Motorsport 

80    80    80   

Skrommelholmene 
sikres 

Marker 
kommune 

x  x   x      

Marker Folkebad Marker 
kommune 

x  x x     x   

Utstyrshus Marker O-lag 80    80      80  
Div. vedlikehold 
Marker Idrettspark 

Marker 
kommune 

500  334 166     150 150 200 

Klubbhus Ørje I.L Ørje I.L 1500   500 100
0 

    150
0 

 

Bueskytterbane Ørje IL x   x x     x  
Over Kjölen ski- 
anlegg: 
- rulleskiløype  

Over Kjölen 
AS 

 
 
x 

   
 
x 

 
 
x 

 
 
 

    
 
x 

 
 
 

Skiløype fra 
Grensen til Ørje 

Over Kjölen 
og Ørje IL 

x   x x      x 

x  Ikke kostnadsberegnet 
 
 
Finansieringskilder:  K   = kommunen 
   SP = spillemidler 
   PR = private midler   1=1000kr 
 
Handlingsprogram 2012-2015. Nærmiljøanlegg  
 

Anleggsstart-Finansiering (1000 kr.) 
Totalt 2012 201

3 
201
4 

201
5 

K SP PR K SP PR    

Tiltak Ansvarlige Kostnader 
i 1.000 kr. 

Drifts
utgifte
r 

         
Aktivitetsplass i 
Krokstadåsen 

Marker 
kommune  

387  143 170 74 144 170 74    

Over Kjölen ski- 
anlegg: 
- turstier 

Over Kjölen  
 
  25 

    
 
  25 

  
 
 

 
 
  25 

   

Lekeplass Marker 90   70   20 70    20    
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Lihammeren, 
Hammerveien 

kommune 

Lekeplass Torpåsen Marker 
kommune 

100  50  50 50   50    

Lekeplass 
Helgetjern 

Marker 
kommune 

80  40  40    80   

Balløkke 
Mosebyneset 

Marker 
kommune 

450   200 250    450   

Gapahuk i Fjella Marker 
kommune 

150  150       50 50 50 

Lys i akebakken på 
Bommen 

Marker 
kommune 

30        30   

Utbedring av grunn 
av nedre del av 
lekeplass i 
Joneløkkveien 

Marker 
kommune 

        x   

Sti Ørje-Gjølsjøen Marker 
kommune 

x        x   

x  Ikke kostnadsberegnet. 
 
 
Konklusjon: 
Ovennevnte prosjekter bør prioriteres i handlingsplanen. 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  D11  
Saksbehandler: Ann Kristin Halvorsrud 
Dato:  23.11.2011 
Saksmappe:  11/646 
 

 

 

Prioritering av spillemiddelsøknader 2012  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
70/11 Plan- og miljøutvalget 06.12.2011 
66/11 Formannskapet 24.11.2011 
59/11 Kommunestyret 13.12.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune vedtar følgende prioritering av spillemiddelsøknadne for 2012: 
 
Ordinære anlegg, friluftsanlegg, ombygging og anlegg; 
- Marker kunstgressbane – Marker kommune 
- Elektroniske skyteskiver – Ørje Pistolklubb, Rødenes skytterlag og Øymark skytterlag 
- Utvidelse av skiløype – Over Kölen AS 
 
Nærmiljøanlegg; 
- Aktivitetsplass Krogstadåsen – Marker kommune 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 24.11.2011 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune vedtar følgende prioritering av spillemiddelsøknadne for 2012: 
 
Ordinære anlegg, friluftsanlegg, ombygging og anlegg; 
- Marker kunstgressbane – Marker kommune 
- Elektroniske skyteskiver – Ørje Pistolklubb, Rødenes skytterlag og Øymark skytterlag 
- Utvidelse av skiløype – Over Kölen AS 
 
Nærmiljøanlegg; 
- Aktivitetsplass Krogstadåsen – Marker kommune 
 
Vedtak fra Plan og miljøutvalgets møte 06.12.2011 ettersendes. 
 
Bakgrunn: 
En henviser til sak vedr. revidering av handlingsprogrammet for 2012 – 2015 for 
”Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2010 – 2022” som er til behandling. I 
forbindelse med kun elektronisk behandling av søknadene om spillemidler, må kommunen 
også fatte et eget vedtak vedrørende prioritering av søknadene.  
 
Vurdering: 
Følgende søknader om spillemidler for 2012 legges fram i prioritert rekkefølge: 
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Ordinære anlegg, friluftsanlegg, ombygging og anlegg; 
- Marker kunstgressbane – Marker kommune 
- Elektroniske skyteskiver – Ørje Pistolklubb, Rødenes skytterlag og Øymark skytterlag 
- Utvidelse av skiløype – Over Kölen AS 
 
Nærmiljøanlegg; 
- Aktivitetsplass Krogstadåsen – Marker kommune 
 
 
Marker Idrettsråd har ingen kommentarer til prioriteringen 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: Unni Degnes 
Dato:  14.11.2011 
Saksmappe:  11/703 
 

 

 

Endring av vedtektene for Grimsby barnehage  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
58/11 Formannskapet 24.11.2011 
60/11 Kommunestyret 13.12.2011 
34/11 Oppvekst og omsorgsutvalget 22.11.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Grimsby barnehage har 4 ukers sommerstengt fra og med sommeren 2012 
2. Vedtektene for Grimsby barnehage, punkt 10, endres til: 

 

10. ÅPNINGSTID OG FERIE 
 

Barnehagen har en daglig åpningstid fra kl. 06.00 til 17.00 
Barnehagen har stengt 4 uker i juli. 
 

Barnehagen er stengt: 
- 5 planleggingsdager som fordeles utover året (varsles 1 måned i forveien, 3 følger skoleruta    
og 2 tas ut i forbindelse med kurs) 
- julaften, nyttårsaften.  
 
 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 22.11.2011 
 
Behandling: 
Olaug Falkenberg, SP, fremmet følgende forslag til innstilling til kommunestyret: 
Vedtektene for Grimsby barnehage, punkt 10, endres til: 
Barnehagen har en daglig åpningstid fra kl. 06.00 til 17.00. 
Barnehagen er stengt: 

- 5 planleggingsdager som fordeles utover året (varsles 1 måned i forveien, 3 følger                     
skoleruta og 2 tas ut i forbindelse med kurs) 

- Julaften, nuttårsaften 
 
Forslaget til representanten Olaug Falkenberg, SP, ble vedtatt 7 mot 2 stemmer. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
 

1. Vedtektene for Grimsby barnehage, punkt 10, endres til: 
 

10. ÅPNINGSTID OG FERIE 
 

Barnehagen har en daglig åpningstid fra kl. 06.00 til 17.00 
 

Barnehagen er stengt: 
- 5 planleggingsdager som fordeles utover året (varsles 1 måned i forveien, 3 følger skoleruta    
og 2 tas ut i forbindelse med kurs) 
- julaften, nyttårsaften.  
Behandling/vedtak i Formannskapet - 24.11.2011 
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Behandling: 
Saken sendes til kommunestyret uten innstilling. 
Dette ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Saken sendes til kommunestyret uten innstilling. 
 
 
Bakgrunn: 
 

De ikke-kommunale barnehagene får offentlige tilskudd på bakgrunn av kostnadene i den 
kommunale barnehagen. Det vil si at jo dyrere den kommunale barnehagen er, jo høyere 
tilskudd må kommunen utbetale til de ikke-kommunale barnehagene. Kostnadene beregnes 
per plass. Den kommunale barnehagen har betydelig lengre åpningstid enn de ikke-
kommunale. Åpningstiden per dag er minst 1 time lenger. Alle de ikke-kommunale 
barnehagene har minst 4 ukers sommerstengt. Grimsby barnehage har åpent hele året. I følge 
forskrift om likeverdig behandling har åpningstiden ingen betydning for beregning av 
tilskuddet. Dette fordi det ligger til barnehagen selv å sette åpningstiden. Forskriften åpner 
ikke for å sette barnehageloven til side. Åpningstiden til Grimsby barnehage er nedfelt i 
barnehagens vedtekter, punkt 10.  
 
 
Vurdering: 
 

I Grimsby barnehage er det færre barn om sommeren enn ellers i året. Dette er fordi det er et 
krav at barna skal ta ut minst 3 uker ferie i perioden fra midten av juni til midten av august. 
Det bestrebes på at det skal settes inn minst mulig vikar om sommeren, men for å få avviklet 
ferie for hele personalet kan det ikke unngås helt. Virksomhetsleder opplyser at det sommeren 
2011 ble brukt ca kr. 25 000,- av vikarmidlene for å få avviklet 3 ukers ferie for hele 
personalet. Ved å stenge 4 uker om sommeren vil da gevinsten bli uke nr. 4 for hele 
personalet. Grimsby har for 2012 et lønnsbudsjett på kr. 3 256 000,-. Ved å dele det på 52 
uker får vi en lønnskostnad per uke for hele personalet på ca. kr. 60 000,- + sosiale utgifter. 
Vikarer er i hovedregelen rimeligere enn faste ansatte (det brukes ikke fagutdannede vikarer), 
så innsparingen settes til ca. kr. 55 000,-. Det betales ikke premie til KLP for vikarer som ikke 
er ansatt i kommunen på annen måte. Grimsby barnehage må også ha daglig renhold hele 
sommeren.  
 

Innsparingen for Grimsby barnehage vil bli som følger: 
3 ukers ferieavvikling, kostnad vikarer 2011 inkl. arbeidsgiveravgift  kr.  30 000,- 
1 ukes ferieavvikling, (uke nr. 4) stipulert      kr.  55 000,- 
4 ukers daglig renhold        kr.  25 000,- 
Mulig innsparing         kr.110 000,-  
 
Man vet ikke konsekvensene av sommerstenging ved Grimsby barnehage. Ved hvert 
hovedopptak opplever opptaksmyndigheten at foreldrene ofte foretrekker sentrumsnære 
barnehager. Det største fortrinnet til Grimsby barnehage er at de har bedre åpningstider. Det 
ble foretatt en brukerundersøkelse i Grimsby tidlig i 2010 (Bedre kommune). Undersøkelsen 
oppnådde en svarprosent på 67 %. Av disse ga 88 % toppscore når det gjaldt åpningstids-
punktet, 91,7 % angående stengetidspunktet.  
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Dersom barnetall (søkermassen) skulle gå ned i årene framover, vil kortere åpningstid 
sannsynligvis gjøre at foreldrene foretrekker sentrumsnære barnehager. Hvis Grimsby ender 
opp med stor ledig kapasitet, vil det føre til konsekvenser med enten kostbare, ledige plasser 
eller oppsigelser. 
 
 
Konklusjon: 
 

I budsjettet for 2012 er det et rent innsparingspotensiale for Grimsby barnehage på ca. kr. 
110 000,-. For tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene vil det i tillegg slå ut med kr ca 
kr 140.000. Samlet mindreutgift er da beregnet til ca kr 240.00. Rådmannen mener det er et 
viktig ledd i prinsippet om likeverdig behandling at barnehagene har de samme ramme-
betingelsene. På den annen side blir tilbudet til barn og foreldre noe redusert om sommeren. 
Det er en viss risiko for at søkermassen til Grimsby barnehage vil falle. 
 
 
Vedlegg: 
 

Referat fra samarbeidsutvalget i Grimsby barnehage 08.11.2011 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  G00  
Saksbehandler: Bjørg Olsson 
Dato:  31.10.2011 
Saksmappe:  11/633 
 

 

 

Delegasjon av myndighet til MHVIØ  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
33/11 Oppvekst og omsorgsutvalget 22.11.2011 
61/11 Kommunestyret 13.12.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern som i Folkehelselovens kap 3 er lagt til 
kommunestyret, delegeres til Miljørettet Helsevern i Indre Østfold IKS. 

a.) Delegasjonen gjelder fra 1.1.2012 og har omfang og begrensninger som beskrives i  
      Folkehelselovens § 9. 
b.) Klage på vedtak fattet etter punkt 1 behandles etter forvaltningslovens bestemmelser    
      og skal fremmes som sak i kommunens klagenemnd før eventuell endelig avgjørelse  
      hos Fylkesmannen. 
c.) Kommunestyret kan etter behov trekke hele, eller deler av delegasjonen tilbake. 

 
 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 22.11.2011 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret: 
Myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern som i Folkehelselovens kap 3 er lagt til 
kommunestyret, delegeres til Miljørettet Helsevern i Indre Østfold IKS. 

c.) Delegasjonen gjelder fra 1.1.2012 og har omfang og begrensninger som beskrives i  
      Folkehelselovens § 9. 
d.) Klage på vedtak fattet etter punkt 1 behandles etter forvaltningslovens bestemmelser    
      og skal fremmes som sak i kommunens klagenemnd før eventuell endelig avgjørelse  
      hos Fylkesmannen. 
c.) Kommunestyret kan etter behov trekke hele, eller deler av delegasjonen tilbake. 

 
 
 
Bakgrunn: 
Folkehelseloven som erstatter kommunehelsetjenesteloven trer i kraft fra 1.1.2012. 
Folkehelselovens kap 3 erstatter kommunehelsetjenestelovens kap 4a . Marker kommunes 
gjeldende delegasjonsvedtak overfor miljørettet helsevern er fra 1.7.2004. 
Miljørettet helsevern fører etter delegasjonsvedtaket tilsyn med at både private og offentlige 
virksomheter følger bestemmelsene i forskriftene som følger vedlagt. 
 
Vurdering: 
Da Marker kommune har behov for å dekke tjenester som nevnt etter forskrifter i vedlegget, 
og Miljørettet helsevern har være delegert disse oppgavene etter tidligere lov, vil det være 
naturlig at delegasjonen blir gitt også etter ny lov, Folkehelseloven gjeldende fra 1.1.2012. 
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Marker kommune med flere kommuner, har sagt opp avtalen om deltagelse i Miljørettet 
helsevern fra 1.7.2012, hvor det forutsettes at videre behov for tjenester som kommer inn 
under dette delegasjonsreglement, blir søkt dekket videre i et interkommunalt samarbeid. 
 
Konklusjon: 
Myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern som i Folkehelselovens kap 3 er lagt til 
kommunestyret, delegeres til Miljørettet Helsevern i Indre Østfold IKS. 

e.) Delegasjonen gjelder fra 1.1.2012 og har omfang og begrensninger som beskrives i  
      Folkehelselovens § 9. 
f.) Klage på vedtak fattet etter punkt 1 behandles etter forvaltningslovens bestemmelser    
      og skal fremmes som sak i kommunens klagenemnd før eventuell endelig avgjørelse  
      hos Fylkesmannen. 
c.) Kommunestyret kan etter behov trekke hele, eller deler av delegasjonen tilbake. 

 
 
Vedlegg: 
Brev fra Miljørettet helsevern med opplisting av forskrifter som kommer inn under 
delegasjonen. 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: May Kristin Hattestad 
Dato:  31.10.2011 
Saksmappe:  11/601 
 

 

 

Tilstandsrapport for Marker skole 2010-2011  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
32/11 Oppvekst og omsorgsutvalget 22.11.2011 
62/11 Kommunestyret 13.12.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Tilstandsrapport for Marker skole 2010-2011 tas til orientering og sendes videre til skoleeier 
dvs. kommunestyret for drøfting. Skolens ledelse og tillitsvalgte inviteres til å delta i 
drøftingen sammen med skoleeier. 
 
 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 22.11.2011 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret: 
Tilstandsrapport for Marker skole 2010-2011 tas til orientering og sendes videre til skoleeier 
dvs. kommunestyret for drøfting. Skolens ledelse og tillitsvalgte inviteres til å delta i 
drøftingen sammen med skoleeier. 
 
 
Bakgrunn: 
Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeier plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden 
i opplæringen. Tilstandsrapporten skal som minimum omtale læringsresultater, frafall og 
læringsmiljø. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig benyttes som grunnlag for 
skoleeiers vurdering av tilstanden, men skoleeier og skoler oppfordres til å føre opp konkrete 
målsettinger for hva de skal oppnå under de ulike målområdene. Den årlige rapporten skal 
drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, jfr. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. 
 
Vedlegg: 
Tilstandsrapport for Marker skole 2010-2011, datert 7. oktober 2011. 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  411  
Saksbehandler: Vidar Kasbo 
Dato:  17.11.2011 
Saksmappe:  11/721 
 

 

 

Organisering av virksomhet utviklingshemmede  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
62/11 Formannskapet 24.11.2011 
63/11 Kommunestyret 13.12.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Det forutsettes en innsparing på kr. 300.000 i virksomhet utviklingshemmede i 2012. 
 
Nåværende administrative organisering av virksomheten videreføres. 
 
Den ledige stillingen som virksomhetsleder utviklingshemmede lyses ut internt i 
virksomheten. 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 24.11.2011 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Det forutsettes en innsparing på kr. 300.000 i virksomhet utviklingshemmede i 2012. 
 
Nåværende administrative organisering av virksomheten videreføres. 
 
Den ledige stillingen som virksomhetsleder utviklingshemmede lyses ut internt i 
virksomheten. 
 
 
Bakgrunn: 
Det vises til forslag til budsjett for 2012 der det er lagt inn en innsparing på kr. 300.000 i 
virksomhet utviklingshemmede. 
 
I forbindelse med at virksomhetsleder Astri Lippestad sa opp sin stilling og fratrådte 1.juni 
2011 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle vurdere alternative organiseringer av 
virksomheten. Det var forutsatt at arbeidsgruppens arbeid skulle være ferdig innen 
31.12.2011. I mellomtiden har stillingen som konstituert avdelingsleder vært lyst ut internt i 
virksomheten, og er besatt fram til 31.12.2011, mens økonomiansvaret midlertidig er lagt til 
rådmannen. 
 
Vurdering: 
I tillegg til nåværende organisering har arbeidsgruppen vurdert å legge virksomheten inn 
under virksomhet pleie og omsorg eller virksomhet familie og helse.  
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Det er beregnet at de to siste alternativene gir en besparing ved det ikke er behov for å ansette 
ny virksomhetsleder. Derfor er virksomheten selv utfordret på å fremme forslag til 
innsparingstiltak i nåværende administrative organisering. 
 
Etter at det nå er fremmet tre ulike forslag til besparinger tilsvarende 48,76 % stilling, 
foreligger det ikke lenger økonomiske argumenter for omorganisering. Med bakgrunn i at 
nåværende organisering har fungert bra er det derfor enighet i arbeidsgruppa om å la 
nåværende administrative ordning bestå. 
 
En forutsetning for å kunne ta ut forespeilet effektiviseringsgevinst er at det ikke foretas 
nyansettelse. Rådmannen vil derfor foreslå at stillingen som virksomhetsleder 
utviklingshemmede besettes ved intern utlysning i virksomheten. 
 
I løpet av vinter/vår 2012 vil det komme til nye brukere i virksomheten. Bemanningsbehovet i 
forhold til dette er foreløpig ikke kjent, og vil derfor bli tatt opp i egen sak. 
 
Konklusjon: 
Det forutsettes en innsparing på kr. 300.000 i virksomhet utviklingshemmede i 2012. 
 
Nåværende administrative organisering av virksomheten videreføres. 
 
Den ledige stillingen som virksomhetsleder utviklingshemmede lyses ut internt i 
virksomheten. 
 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  M55 &00 
Saksbehandler: Sigmund Olsen 
Dato:  01.12.2011 
Saksmappe:  11/746 
 

 

 

Sanitærreglement  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
64/11 Kommunestyret 13.12.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Sanitærreglement basert på KS standard abonnementsvilkår for vann- og avløp. 
Administrative og tekniske bestemmelser godkjennes. 
 
Sammendrag: 
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er en videreføring av Normalreglement for 
sanitæranlegg og er utarbeidet for å ivareta ansvarsforholdet mellom kommunen og den 
enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg. 
Abonnementsvilkårene består av: Administrative bestemmelser - som tar for seg juridiske og 
forvaltningsmessige forhold. Tekniske bestemmelser - som fastlegger krav til teknisk utførsel. 
Denne nye utgaven har tatt hensyn til endrede krav i regelverket og nye utfordringer som 
kommunene står overfor, blant annet når det gjelder klimaendringer.  
 
Bakgrunn: 
Marker kommune (ved Drift Vann- og Avløp FDV) eier og har ansvaret for ca. 27.146 
meter vannledninger og 30.326 meter avløpsledninger.  
Formålet med abonnementsbetingelsene er å ivareta forholdet mellom kommunen som eier 
av de offentlige vann- og avløpsledningene og den enkelte abonnent /eier av sanitæranlegg. 
Det legges særlig vekt på løsninger for uttak fra kommunens vannledninger og utslipp til 
kommunale avløpsledninger.  
Abonnementsbetingelsene skal sikre at sanitæranlegg blir utført, driftet og vedlikeholdt på 
en betryggende måte med hensyn til ansvar, funksjonssikkerhet, anleggs- og utstyrskvalitet.  
 
Vurdering: 
Abonnementsbetingelsene skal sikre at sanitæranlegg blir utført, driftet og vedlikeholdt på en 
betryggende måte med hensyn til ansvar, funksjonssikkerhet, anleggs- og utstyrskvalitet. 
Administrative bestemmelser – med den juridiske og forvaltningsmessige forhold. Tekniske 
bestemmelser – med krav til teknisk utførsel for kommunale og private VA-anlegg i Marker 
kommune. 
 
Konklusjon: 
Abonnementsbetingelsene skal sikre at sanitæranlegg blir utført, driftet og vedlikeholdt på en 
betryggende måte med hensyn til ansvar, funksjonssikkerhet, anleggs- og utstyrskvalitet. 
Samt VA-norm for prosjektering og utførelse av kommunaltekniske anlegg. 
 
Administrative bestemmelser – med den juridiske og forvaltningsmessige forhold. Tekniske 
bestemmelser – med krav til teknisk utførsel for kommunale og private vann- og avløpsanlegg 
i Marker kommune. 
 
 
Vedlegg: 
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 Abonnentbetingelser i Marker kommune 

 VA-norm for Marker kommune 

 KS standard abonnentvilkår for vann og avløp Administrative bestemmelser 

 KS standard abonnentvilkår for vann og avløp Tekniske bestemmelser 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  150  
Saksbehandler: Per Øivind Sundell 
Dato:  14.11.2011 
Saksmappe:  11/412 
 

 

 

Budsjett 2012 med økonomiplan 2012-2015  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
63/11 Formannskapet 24.11.2011 
65/11 Kommunestyret 13.12.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Pkt 1 
Driftsbudsjett 
  

Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2012 vedtas med de brutto og netto driftsrammer 
som følger vedlagte budsjettskjema 1A og budsjettskjema 1B. 
  

Virksomhetene kan fritt disponere vedtatte netto driftrammer innenfor den myndighet som er 
gitt i det til enhver tid gjeldende delegeringsreglement og økonomireglement.  
  
 
Pkt 2 
Investeringsbudsjett 
  

Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2012 vedtas med de brutto og netto 
investeringsrammer som følger av vedlagte budsjettskjema 2A og budsjettskjema 2B. 
 
 
 Pkt 3 
Økonomiplan 
  

Rådmannens forslag til økonomiplan for årene 2012 til og med 2015 vedtas. 
  
  
Pkt 4 
Marginavsetning 
  

Marker kommune vedtar marginavsetning på 12 % fra 01.januar 2012 (uendret fra 2011). 
  
  
Pkt 5 
 Kommunale avgifter/gebyr/egenbetalinger for 2012 
  

Kapitlene vann, avløp, rensing, slam, renovasjon og feiing skal være selvfinansierende. 
 

Avgift/Gebyr 2009 2010 2011 2012 
Vann, fastavgift 470,00 650,00 650,00 650,00
Vann, pr. m3 9,50 11,00 11,00 10,75
Kloakk, fastavgift 815,00 900,00 900,00 900,00
Kloakk, pr. m3 17,00 18,00 18,00 20,00
Tømmeavgift, kloakkrenseanlegget 60,00 65,00 65,00 70,00
    
Vann:   
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Tilknytningsavg. for enebolig, selveid leilighet 
og annen selvstendig boligenhet der det 
betales refusjon for grunnlagsinvesteringer for 
vann og kloakkanlegg 

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Tilsvarende boliger i øvrige områder  12.000,00 12.000,00
 

12.000,00 
 

12.000,00

Tilknytningsavg. for industri og annen 
bebyggelse (pr m2 brutto gulvflate) 

25,00 25,00 25,00 25,00

Kloakk: 
Tilknytningsavg. for enebolig, selveid leilighet 
og annen selvstendig boligenhet der det 
betales refusjon for grunnlagsinvesteringer for 
vann og kloakkanlegg 

 
6.000,00 6.000,00

 
6.000,00 6.000,00

Tilsvarende boliger i øvrige områder 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Tilknytningsavgift for industri og annen 
bebyggelse  
(pr m2 brutto gulvflate)  

25,00 25,00 25,00 25,00

    
Renovasjon:   
Pr. husstand 2.000,00 2.200,00 2.000,00 1.700,00
800 l. Container 15.750,00 16.000,00 15.750,00 13.000,00
Hytter 850,00 900,00 1.000,00 900,00
    
Feieavgift: 275,00 300,00 300,00 300,00
    

Byggesaksgebyrer   

For behandling av søknader/tilsyn  
pr. ny boligenhet  
pr. ny hytte  

 
5.250,00 
5.250,00

5.400,00
5.400,00

 
5.500,00 
5.500,00 

6.000,00
6.000,00

For behandling av søknader uten ansvarsrett, 
og mindre byggearebider etter §§ 86a   

 
650,00 1.000,00

 
1.000,00 1.000,00

For behandling av meldingssaker etter §§ 81 b 
< 1.000 kvm 
> 1.000 kvm 
tillegg for husdyrrom 

1.250,00 1.300,00
 

 
1.300,00 

 
1.300,00

      2.600,00
         500,00

For behandling av søknader/tilsyn med 
arbeider § 93 (ikke meldingstiltak) betales 
gebyr etter grunnflate,  
Areal i m2                                              
0  - 50                                                   
50- 200                                                 
200-400                                                
400-600                                                
600-                                                      
 
For søknadspliktige tilbygg på hytter 
betales 35,- kr/m2  
 
For enklere bygg som for eksempel 
industribygg, lagerbygg, (evt. 
søknadspliktige driftsbygninger) og 

  

pris pr m2

30,00
27,00
24,00
22,00
20,00

 
 
 

pris pr m2 

30,00 

27,00 

24,00 

22,00 

20,00 

pris pr m2

30,00
27,00
24,00
22,00
20,00
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hovedombygging betales 50 % gebyr  
 
For hver etasje over og under betales ett 
tillegg på 50 % av grunnarealtaksten 
 
Minstepris, nybygg 
Minstepris, tilbygg 

5.500,00
1.000,00

For behandling av søknader/tilsyn med 
arbeider som ikke kan måles etter grunnflate, 
f.eks forstøtningsmur, innhegning, skilt eller 
bruksendring er gebyret for hvert tilfelle  

 
650,00 750,00

 
1.000,00 1.000,00

For behandling av søknad om 
utslippstillatelse   

2.500,00 2.750,00 2.750,00 3.000,00

Årlig tilsyns- og kontrollgebyr – spredt avløp 300,00 350,00 350,00 350,00
Tilleggssøknad, mindre dispensasjoner, 
ufullstendige søknader og oversendelse til 
andre myndigheter, samt andre gjøremål som 
ikke dekkes under foranstående pkt. 

 
650,00 650,00

 
750,00 750,00

Dispensasjoner og søknader som krever 
oversendelse til andre myndigheter for høring  

 
3.500,00 3.500,00

 
3.500,00 3.500,00

Dersom arbeid igangsettes før godkjennelse, 
rammetillatelse eller igangsettingstillatelse er 
gitt, kan det ilegges et tilleggsgebyr på 100 % 
av fullt behandlingsgebyr og minimum . 
Overtredelsesgebyr kan ilegges i henhold til 
PBL. 

 
650,00 750,00

 
750,00 1.000,00

For behandling av detaljregulering  
(reguleringsplan) betales  
(inkludert direkte kostnader) 

 
15.750,00 16.000,00

 
17.000,00 

 
17.000,00

For mindre reguleringsendringer betales  1.200,00 1.250,00 1.500,00 1,500,00
For behandling av søknad om seksjonering av 
eiendom betales 3 ganger rettsgebyr uten 
befaring, og 5 ganger rettsgebyr med befaring  
(rettsgebyret er fra 01.07.09 kr 860,-). 

  

Ansvarsrett sentralt godkjent foretak  
        ”          1 gangs lokal godkjenning   
       ”           senere   lokal godkjenning     

155,00
855,00
455,00

250,00 
850,00 
450,00 

250,00
850,00
450,00

Søknad om tillatelse til riving for 
bygg uten behov for høring 
bygg der vernemyndigheter må uttale seg 

 
500,00

1.500,00
 
 
Pkt 6 
Gebyr for oppmålingsarbeider   
 

Gebyret regulert i forhold til Statens Kartverks indekstabell for kart- og oppmålingsarbeider. 
Alle priser er eksklusive m.v.a. 
 

D.1. Oppretting av matrikkelenhet 
 

D.1.1. Oppretting av grunneiendom og festegrunn og matrikulering av      
           eksisterende umatrikulert grunn: 



  Sak 65/11 
 

 Side 30 av 49   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensede tomter som er rekvirert av samme 
rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyr pr. sak: 
 

Antall 
saker: 

Reduksjon 
%: 

6 - 10 10 % 
11 - 25 15 % 

26 og flere 20 % 
 
D.1.2.  Oppretting (oppmåling) av uteareal på eierseksjon 
 

 Gebyr for oppmåling av tilleggsareal pr. eierseksjon: 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
D.1.3. Oppretting av anleggseiendom 
 

           Gebyr som for oppretting av grunneiendom 
 

 
 
 
 
 
 

D.1.4.  Registrering av jordsameie 
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. 
Timesats er kr  666,- 
 

D.2. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 
 Viser til D.1.1, D.1.3 og D.1.4. (Tidligere midlertidig forretning) kr. 2.973,- 
 I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning. 
 
D.2.1. Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering 

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke 
lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av 
gebyrsatsene etter D.1 og D.2. 

 
D.3.  Grensejustering 
 

Areal i m2: Pris:  
0 – 1000 kr     6.500,-  

1001 – 3000 kr   11.500,-  
3001 – 5000 kr   15.000,-  

5001 – 20.000 kr     1.250,- pr. påbegynt da. 
20.001 – 100.000 kr        630,- pr. påbegynt da. 

Over 100.001 kr        420,- pr. påbegynt da. 

Areal i m2: Pris:  
0 – 50 kr    4.254,-  

51 – 250 kr    6.386,-  
251 – 2000 kr    8.508,-  
Over 2001 kr       851,-  pr. påbegynt da. 

Volum i m3: Pris:  
     0 – 2000 kr   17.250,-  

2001 – 20.000 kr     1.702,- pr. påbegynt 1000 m3 
 Over 20.001 kr       851,- pr. påbegynt 1000 m3 
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D.3.1.  Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med 
inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom 
kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før 
justering. 

 

Areal i m2: Pris 
     0 - 250 kr    6.386,- 
251 - 500 kr    8.508,- 

 
D.3.2. Anleggseiendom 

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens 
volum, men maksimal grense settes til 1000 m3  
 

Volum i m3: Pris 
0 - 250 kr      8.508,-

251 – 1.000 kr    10.640,-
 
D.4.  Arealoverføring 
 

D.4.1. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. 
Arealoverføring utløser dokumentavgift: 
 

 
 
 
 

Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på kr. 2.563,- 
 
D.4.2. Anleggseiendom 

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, 
-ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en 
matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  
Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.:    

                                                                                                                                                       
                                                                                                                      
 
 

Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning av gebyret på kr. 769,-  
 
D.5.  Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved 

oppmålingsforretning: 
 

For inntil 2 punkter: kr  3.588,-
For overskytende grensepunkter, pr. 
punkt:  

kr     461,-

 
D.6.  Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / 

eller klarlegging av rettigheter: 
 

For inntil 2 punkter: kr   6.150,-
For overskytende grensepunkter, pr. kr   2.050,-

Areal i m2: Pris 
0 - 250 kr    10.250,- 

251 - 500 kr    12.813,- 

Volum i m3: Pris 
0 - 250 kr    12.813,- 

251 - 500 kr    15.375,- 
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punkt:  
 

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. Timesats er kr 666,- 
 
D.7.  Urimelig gebyr: 

 Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, 
og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den 
han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.  
 

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad 
fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.  

 
D.8.  Utstedelse av matrikkelbrev: 

 Matrikkelbrev inntil 10 sider: kr 175,-  
Matrikkelbrev over 10 sider:  kr 350,-  
 

Endring av maksimalsatsene reguleres av Statens Kartverk i takt med årlig 
kostnadsutvikling. 

 
E.1.    Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom 
 a. Sak som krever befaring: fem rettsgebyr 
 b. Sak som ikke krever befaring: tre rettsgebyr  
 
E.2.    Utarbeiding av målebrev for grunnareal som inngår i en seksjon 
Gebyr fastsettes etter reglene i kapittel D.1.2. 
 
E.3.    Ny behandling av avslått søknad: 

Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et registernummer fører til 
godkjenning eller nytt avslag, skal det betales halvt gebyr dersom søknaden kommer til 
kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag.  

           (Kommer ny søknad på et senere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr).  
 

             
Pkt 7 
Andre gebyrer i forbindelse med kart og oppmåling 
 

a) Gebyr for ajourføring av målebrev: kr 1.225,- (1.189,-) 
 

b) Gebyr for kartforretning over punktfeste: kr 2.460,- (2.388,-) 
 

c) Gebyr for kopi av målebrev: 
For bekreftet kopi av målebrev betales vanlig kopipris. 
For nyskrevet tinglysningskopi av målebrev betales: kr  490,- (477,-) 

 
d) Gebyr for registreringsbrev: 

For utarbeidelse av registreringsbrev betales: kr 740,- (718,-) 
Berører den enkelte sak flere registreringsnummer kommer det et tillegg på: kr 165,- 
(161,-) 

 
e) Gebyr for utskrift av situasjonskart: kr 50,- (50,-) 
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f) Gebyr for kart- og delingsforretning over større sammenhengende arealer 
For kart- og delingsforretninger over større sammenhengende parseller/eiendommer til  
landbruks-, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål, betales et grunnbeløp på 
kr 1.640,-  i kontorarbeid, samt et markarbeidet (bestyring, måling) beregnes anvendt 
tid  (1.591,-) (se pkt. h). 

 
g) Gebyr når oppmålingsmyndigheten og annen instans foretar arbeidsfordelingen 

 

For oppmålingsmyndighetens klargjøring og 
registreringsarbeid beregnes 

50 % av totalgebyr 

For innkalling og avholdelse av forretning beregnes 20 % av totalgebyr 
For merking og merkemateriell beregnes 10 % av totalgebyr 
For måling, beregning og uttegning beregnes 30 % av totalgebyr 

 
h) Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid:           

Gebyr for andre arbeider etter delingsloven som ikke kan beregnes etter de 
foranstående satser, beregnes på grunnlag av anvendt tid. 
 
 

 
 

i) Betalingsbestemmelser: 
Alle gebyrer skal betales til kommunekassereren etter regningsoppgave fra 
oppmålingsmyndigheten. 
 

Betalingen skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på rekvisisjonspunktet, 
også tinglysningsgebyret. 

 

Betaling innkreves når målebrev eller registreringsbrev sendes til tinglysning eller 
meldes GAB. 
 

Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter og 
merking av grenser. 
          

Utgifter til merkemateriell er inkludert i gebyret. 
 

Tinglysningsgebyr påplusses gebyret. 
 

Endring av gebyrforskriftene fremmes gjennom oppmålingsmyndigheten i kommunen. 
 

Alle priser er eksklusive m.v.a. 
 
 
Pkt 8 
Husleiesatser 
 

 Husleie for kommunale boliger økes med 1,55 % fra 1. januar 2012 (indeksreguleres). 
 

  
  

Pkt 9 
Eiendomsskatt 
 

Eiendomsskatt på verker og bruk videreføres med 7 ‰ fra 1. januar 2012 (som i 2011). 
  

Timepris for landmåler: kr   450,- (437,-) 
Timepris for assistent: kr   265,- (257,-) 
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Pkt 10 
Barnehagesatser 
 

Foreldrebetalingssatser i barnehagene fra 1. januar 2012: 
   

  
  
 

Grimsby barnehage 
Åpningstid 55 timer pr. uke, 11 mnd.  
Pris pr. mnd. mat/drikke ikke inkl. 

 
Plasstørrels

e  

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

100 % 2.330 2.330 2.330 2.330 
80 % 1.980 1.980 1.980 1.980 
70 % 1.750 1.750 1.750 1.750 
60 % 1.510 1.510 1.510 1.510 
50 % 1.280 1.280 1.280 1.280 
40 % 1.050 1.050 1.050 1.050 

  
        Søskenmoderasjon for den kommunale barnehage: 
 

        Søskenmoderasjon er for barn nr. 2 – 30 % og for barn nr. 3 – 50 %. Søskenmoderasjon     
        gjelder også når en har barn i flere barnehager i kommunen.  
   
 
Pkt 11  
Skolefritidsordning 
 

 Brukerbetaling – skolefritidsordningen fra 1. januar 2012 
   

 

Brukerbetaling 
 

 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 

Over 20 t 1.710 1.710 1.710 1.710 
15-20 t 1.386 1.386 1.386 1.386 
Under 15 t 1.040 1.040 1.040 1.040 

 
 
Pkt 12 
Matpenger i barnehage og skolefritidsordning 

 

Virksomhetslederne i Grimsby Barnehage og skolefritidsordningen gis fullmakt til i samråd 
med foreldrene å fastsette nivået på matpenger i den kommunale barnehagen og 
skolefritidsordningen. 
  
  
Pkt 13 
Omsorg 
 

 Betalingssatser omsorgstjenester fra 1.januar 2012 
  

a) Hjemmehjelp 
  

Nettoinntekt:           
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Antall G G omregnet Timepris Pr. mnd/abb Pr. år Tariff 

Inntil 2 G 
 

140.512   165 (165) 1.980 (1.980) 2.161 

2 – 3 G 145.763 - 218.643 Kr 225,- (200) 
Inntil 3 t. 

675 (600) 8.100 (7.200) 2.152 
  

3 – 4 G 218.655 - 291.524 Kr 225,- (200) 
Inntil 6 t. 

1.350 (1200) 16.200 (14.400) 2.153 
  

4 – 5 G 291.525 - 364.405 Kr 225,- (200) 
Inntil 8 t. 

1.800 (1.600) 21.600 (19.200) 2.154 
  

5 G - 364.406  Kr 225,- (200) 
Inntil 10 t. 

2.250 (2.000) 27.000 (24.000) 2.155 
  

  
 

Summer i ( ) indikerer gjeldende satser. 
  

Abonnement for de som tjener inntil 2 G er 165,- 
Inntekt over 2 G beregnes kostnaden etter selvkostprinsippet. 
  

Beregning av faktisk medgått tid til praktisk bistand x timesats vurderes hver måned opp 
mot abonnementssatsen, slik at brukeren får det rimeligste alternativet.  

   
b) Trygghetsalarm: 
  

Montering: 350,- (350) 
Mnd: 200,- (180) 

  
 c) Dagavdelingen: 
  

Dagopphold m/mat: 125,- (110,-) 
Dagopphold m/mat og transport: 160,- (145-,) 

  
d) Kantine 
 

Matpriser i kantina ved MBSS økes tilsvarende pris stigning på innkjøp av matvarer.   
 
 
Pkt 14 
Kommunal kompetanse 
 

Salg av kommunal kompetanse utfaktureres med kr 450,- pr. time ekskl. mva. Kommunal 
kompetanse av lengre varighet utfaktureres til selvkost (kr 350,- i 2011). 
  
 
Pkt 15 
Fond 
 

Det avsettes og brukes av fond i samsvar med rådmannens forslag. 
 

   
Pkt 16 
Låneopptak 
 

 Marker kommune tar opp følgende lån i 2012: 
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 I tillegg til dette kommer 2,0 mill. kroner som lån til videreutlån fra Husbanken 
 
 
Pkt 17 
Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager 
 

a) Driftstilskudd til ikke kommunale barnehager 2012 fastsettes ut fra rådmannens 
forslag om sommerstengt ved Grimsby barnehage i 4 uker slik, satser for 2011 i (): 

 

 

b) Ved tilleggsbevilgninger til kommunale barnehager gjennom året, beregnes dette i 
tillegg til satsene, slik at private barnehager også får økt sitt tilskudd. Dette inkluderer 
lønnsoppgjøret. Ved regnskapsavleggelse skal det kontrolleres om eventuelle avvik 
mellom budsjett og regnskap gir grunnlag for endring i tilskudd i henhold til 
forskriften. Rådmannen foretar de nødvendige justeringene som følge av dette. 

 

c) De ikke-kommunale barnehagene mottar den prosentvise økningen i minimums- 
forpliktelsen som er fastsatt i statsbudsjettet til 91 % fra 1.januar og 92 % fra 1. august 
2012. 

 

d) De private barnehagene får dekket reduksjon i foreldrebetaling knyttet til 
søskenmoderasjon i henhold til § 1 i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 

 

 
Pkt 18 
Utbytte 
 

 Utbytte fra Østfold Energi er lagt inn i driftsbudsjettet for 2012 og de øvrige årene i 
planperioden med 1.0 mill. kroner. 
  
 
Pkt 19 
Kirkeformål 
 

Marker Kirkelige fellesråd får overført kr 2.965.000 for 2012. Dette tilsvarer en økning på kr 
120.000 fra 2011. 
  
 

Kloakkledningsnett kr 1 300 000
Renseanlegg Svendsbykrysset kr 800 000
Kunstgressbane (ubrukte.lån) kr 998 000
IKT kr 400 000
ENØK-tiltak (komm.bygg) kr 3 200 000
Naturfagrom Marker skole kr 100 000

Sum kr 6 798 000

 Driftskostnader Kapitalkostnader Totalt 
 

Små barn 0-2 år 
pr heltidsplass 

143.237  (141.222) 7.800  (7.800) 151.037  (149.022) 

Store barn 3-6 år 
pr heltidsplass 

67.207  (67.050) 7.800  (7.800) 75.007  (74.850) 
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Pkt 20 
Festeavgift gravplasser 
 

Festeavgift for gravplasser settes til kr 130 pr år (125 i 2011). 
  
 
Pkt 21 
Vedlikeholdsfond 
 

Fra og med regnskapsavlutningen for 2012 søkes avsatt inntil 10 % av leieinntektene fra 
kommunal eiendom til eget vedlikeholdsfond for kommunale bygninger. Ytterligere økning 
av dette vurderes ved seinere årlig rullering av økonomiplanen. 
 
 
Pkt 22 
Budsjettskjemaer 
 

Rådmann får fullmakt til å tilpasse alle obligatoriske budsjettskjemaer i samsvar med  
kommunestyrets endelige budsjettvedtak. 
 
Representantene stiller seg fritt til videre behandling av saken. 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 24.11.2011 
 
Behandling: 
Formannskapet vedtar enstemmig rådmannens innstilling men representantene stiller seg fritt 
til videre behandling av saken. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

Pkt 1 
Driftsbudsjett 
  

Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2012 vedtas med de brutto og netto driftsrammer 
som følger vedlagte budsjettskjema 1A og budsjettskjema 1B. 
  

Virksomhetene kan fritt disponere vedtatte netto driftrammer innenfor den myndighet som er 
gitt i det til enhver tid gjeldende delegeringsreglement og økonomireglement.  
  
 
Pkt 2 
Investeringsbudsjett 
  

Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2012 vedtas med de brutto og netto 
investeringsrammer som følger av vedlagte budsjettskjema 2A og budsjettskjema 2B. 
 
 
 Pkt 3 
Økonomiplan 
  

Rådmannens forslag til økonomiplan for årene 2012 til og med 2015 vedtas. 
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Pkt 4 
Marginavsetning 
  

Marker kommune vedtar marginavsetning på 12 % fra 01.januar 2012 (uendret fra 2011). 
  
  
Pkt 5 
 Kommunale avgifter/gebyr/egenbetalinger for 2012 
  

Kapitlene vann, avløp, rensing, slam, renovasjon og feiing skal være selvfinansierende. 
 

Avgift/Gebyr 2009 2010 2011 2012 
Vann, fastavgift 470,00 650,00 650,00 650,00
Vann, pr. m3 9,50 11,00 11,00 10,75
Kloakk, fastavgift 815,00 900,00 900,00 900,00
Kloakk, pr. m3 17,00 18,00 18,00 20,00
Tømmeavgift, kloakkrenseanlegget 60,00 65,00 65,00 70,00
    
Vann: 
Tilknytningsavg. for enebolig, selveid leilighet 
og annen selvstendig boligenhet der det 
betales refusjon for grunnlagsinvesteringer for 
vann og kloakkanlegg 

 
6.000,00 6.000,00

 
6.000,00 6.000,00

Tilsvarende boliger i øvrige områder  12.000,00 12.000,00
 

12.000,00 
 

12.000,00

Tilknytningsavg. for industri og annen 
bebyggelse (pr m2 brutto gulvflate) 

25,00 25,00 25,00 25,00

Kloakk: 
Tilknytningsavg. for enebolig, selveid leilighet 
og annen selvstendig boligenhet der det 
betales refusjon for grunnlagsinvesteringer for 
vann og kloakkanlegg 

 
6.000,00 6.000,00

 
6.000,00 6.000,00

Tilsvarende boliger i øvrige områder 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Tilknytningsavgift for industri og annen 
bebyggelse  
(pr m2 brutto gulvflate)  

25,00 25,00 25,00 25,00

    
Renovasjon:   
Pr. husstand 2.000,00 2.200,00 2.000,00 1.700,00
800 l. Container 15.750,00 16.000,00 15.750,00 13.000,00
Hytter 850,00 900,00 1.000,00 900,00
    
Feieavgift: 275,00 300,00 300,00 300,00
    

Byggesaksgebyrer   

For behandling av søknader/tilsyn  
pr. ny boligenhet  
pr. ny hytte  

 
5.250,00 
5.250,00

5.400,00
5.400,00

 
5.500,00 
5.500,00 

6.000,00
6.000,00

For behandling av søknader uten ansvarsrett, 
og mindre byggearebider etter §§ 86a   

 
650,00 1.000,00

 
1.000,00 1.000,00

For behandling av meldingssaker etter §§ 81 b  
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< 1.000 kvm 
> 1.000 kvm 
tillegg for husdyrrom 

1.250,00 1.300,00
 

1.300,00 
 

1.300,00
      2.600,00
         500,00

For behandling av søknader/tilsyn med 
arbeider § 93 (ikke meldingstiltak) betales 
gebyr etter grunnflate,  
Areal i m2                                              
0  - 50                                                   
50- 200                                                 
200-400                                                
400-600                                                
600-                                                      
 
For søknadspliktige tilbygg på hytter 
betales 35,- kr/m2  
 
For enklere bygg som for eksempel 
industribygg, lagerbygg, (evt. 
søknadspliktige driftsbygninger) og 
hovedombygging betales 50 % gebyr  
 
For hver etasje over og under betales ett 
tillegg på 50 % av grunnarealtaksten 
 
Minstepris, nybygg 
Minstepris, tilbygg 

  

pris pr m2

30,00
27,00
24,00
22,00
20,00

 
 
 

pris pr m2 

30,00 

27,00 

24,00 

22,00 

20,00 

pris pr m2

30,00
27,00
24,00
22,00
20,00

5.500,00
1.000,00

For behandling av søknader/tilsyn med 
arbeider som ikke kan måles etter grunnflate, 
f.eks forstøtningsmur, innhegning, skilt eller 
bruksendring er gebyret for hvert tilfelle  

 
650,00 750,00

 
1.000,00 1.000,00

For behandling av søknad om 
utslippstillatelse   

2.500,00 2.750,00 2.750,00 3.000,00

Årlig tilsyns- og kontrollgebyr – spredt avløp 300,00 350,00 350,00 350,00
Tilleggssøknad, mindre dispensasjoner, 
ufullstendige søknader og oversendelse til 
andre myndigheter, samt andre gjøremål som 
ikke dekkes under foranstående pkt. 

 
650,00 650,00

 
750,00 750,00

Dispensasjoner og søknader som krever 
oversendelse til andre myndigheter for høring  

 
3.500,00 3.500,00

 
3.500,00 3.500,00

Dersom arbeid igangsettes før godkjennelse, 
rammetillatelse eller igangsettingstillatelse er 
gitt, kan det ilegges et tilleggsgebyr på 100 % 
av fullt behandlingsgebyr og minimum . 
Overtredelsesgebyr kan ilegges i henhold til 
PBL. 

 
650,00 750,00

 
750,00 1.000,00

For behandling av detaljregulering  
(reguleringsplan) betales  
(inkludert direkte kostnader) 

 
15.750,00 16.000,00

 
17.000,00 

 
17.000,00

For mindre reguleringsendringer betales  1.200,00 1.250,00 1.500,00 1,500,00
For behandling av søknad om seksjonering av 
eiendom betales 3 ganger rettsgebyr uten 

  



  Sak 65/11 
 

 Side 40 av 49   
 

befaring, og 5 ganger rettsgebyr med befaring  
(rettsgebyret er fra 01.07.09 kr 860,-). 
Ansvarsrett sentralt godkjent foretak  
        ”          1 gangs lokal godkjenning   
       ”           senere   lokal godkjenning     

155,00
855,00
455,00

250,00 
850,00 
450,00 

250,00
850,00
450,00

Søknad om tillatelse til riving for 
bygg uten behov for høring 
bygg der vernemyndigheter må uttale seg 

 
500,00

1.500,00
 
 
Pkt 6 
Gebyr for oppmålingsarbeider   
 

Gebyret regulert i forhold til Statens Kartverks indekstabell for kart- og oppmålingsarbeider. 
Alle priser er eksklusive m.v.a. 
 

D.1. Oppretting av matrikkelenhet 
 

D.1.1. Oppretting av grunneiendom og festegrunn og matrikulering av      
           eksisterende umatrikulert grunn: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensede tomter som er rekvirert av samme 
rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyr pr. sak: 
 

Antall 
saker: 

Reduksjon 
%: 

6 - 10 10 % 
11 - 25 15 % 

26 og flere 20 % 
 
D.1.2.  Oppretting (oppmåling) av uteareal på eierseksjon 
 

 Gebyr for oppmåling av tilleggsareal pr. eierseksjon: 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
D.1.3. Oppretting av anleggseiendom 
 

           Gebyr som for oppretting av grunneiendom 
 

Areal i m2: Pris:  
0 – 1000 kr     6.500,-  

1001 – 3000 kr   11.500,-  
3001 – 5000 kr   15.000,-  

5001 – 20.000 kr     1.250,- pr. påbegynt da. 
20.001 – 100.000 kr        630,- pr. påbegynt da. 

Over 100.001 kr        420,- pr. påbegynt da. 

Areal i m2: Pris:  
0 – 50 kr    4.254,-  

51 – 250 kr    6.386,-  
251 – 2000 kr    8.508,-  
Over 2001 kr       851,-  pr. påbegynt da. 
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D.1.4.  Registrering av jordsameie 
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. 
Timesats er kr  666,- 
 

D.2. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 
 Viser til D.1.1, D.1.3 og D.1.4. (Tidligere midlertidig forretning) kr. 2.973,- 
 I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning. 
 
D.2.1. Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering 

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke 
lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av 
gebyrsatsene etter D.1 og D.2. 

 
D.3.  Grensejustering 
 

D.3.1.  Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med 
inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom 
kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før 
justering. 

 

Areal i m2: Pris 
     0 - 250 kr    6.386,- 
251 - 500 kr    8.508,- 

 
D.3.2. Anleggseiendom 

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens 
volum, men maksimal grense settes til 1000 m3  
 

Volum i m3: Pris 
0 - 250 kr      8.508,-

251 – 1.000 kr    10.640,-
 
D.4.  Arealoverføring 
 

D.4.1. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. 
Arealoverføring utløser dokumentavgift: 
 

 
 
 
 

Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på kr. 2.563,- 
 
D.4.2. Anleggseiendom 

Volum i m3: Pris:  
     0 – 2000 kr   17.250,-  

2001 – 20.000 kr     1.702,- pr. påbegynt 1000 m3 
 Over 20.001 kr       851,- pr. påbegynt 1000 m3 

Areal i m2: Pris 
0 - 250 kr    10.250,- 

251 - 500 kr    12.813,- 
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For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, 
-ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en 
matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  
Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.:    

                                                                                                                                                       
                                                                                                                      
 
 

Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning av gebyret på kr. 769,-  
 
D.5.  Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved 

oppmålingsforretning: 
 

For inntil 2 punkter: kr  3.588,-
For overskytende grensepunkter, pr. 
punkt:  

kr     461,-

 
D.6.  Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / 

eller klarlegging av rettigheter: 
 

For inntil 2 punkter: kr   6.150,-
For overskytende grensepunkter, pr. 
punkt:  

kr   2.050,-

 

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. Timesats er kr 666,- 
 
D.7.  Urimelig gebyr: 

 Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, 
og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den 
han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.  
 

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad 
fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.  

 
D.8.  Utstedelse av matrikkelbrev: 

 Matrikkelbrev inntil 10 sider: kr 175,-  
Matrikkelbrev over 10 sider:  kr 350,-  
 

Endring av maksimalsatsene reguleres av Statens Kartverk i takt med årlig 
kostnadsutvikling. 

 
E.1.    Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom 
 a. Sak som krever befaring: fem rettsgebyr 
 b. Sak som ikke krever befaring: tre rettsgebyr  
 
E.2.    Utarbeiding av målebrev for grunnareal som inngår i en seksjon 
Gebyr fastsettes etter reglene i kapittel D.1.2. 
 
E.3.    Ny behandling av avslått søknad: 

Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et registernummer fører til 
godkjenning eller nytt avslag, skal det betales halvt gebyr dersom søknaden kommer til 
kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag.  

Volum i m3: Pris 
0 - 250 kr    12.813,- 

251 - 500 kr    15.375,- 
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           (Kommer ny søknad på et senere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr).  
 

             
Pkt 7 
Andre gebyrer i forbindelse med kart og oppmåling 
 

j) Gebyr for ajourføring av målebrev: kr 1.225,- (1.189,-) 
 

k) Gebyr for kartforretning over punktfeste: kr 2.460,- (2.388,-) 
 

l) Gebyr for kopi av målebrev: 
For bekreftet kopi av målebrev betales vanlig kopipris. 
For nyskrevet tinglysningskopi av målebrev betales: kr  490,- (477,-) 

 
m) Gebyr for registreringsbrev: 

For utarbeidelse av registreringsbrev betales: kr 740,- (718,-) 
Berører den enkelte sak flere registreringsnummer kommer det et tillegg på: kr 165,- 
(161,-) 

 
n) Gebyr for utskrift av situasjonskart: kr 50,- (50,-) 

 
o) Gebyr for kart- og delingsforretning over større sammenhengende arealer 

For kart- og delingsforretninger over større sammenhengende parseller/eiendommer til  
landbruks-, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål, betales et grunnbeløp på 
kr 1.640,-  i kontorarbeid, samt et markarbeidet (bestyring, måling) beregnes anvendt 
tid  (1.591,-) (se pkt. h). 

 
p) Gebyr når oppmålingsmyndigheten og annen instans foretar arbeidsfordelingen 

 

For oppmålingsmyndighetens klargjøring og 
registreringsarbeid beregnes 

50 % av totalgebyr 

For innkalling og avholdelse av forretning beregnes 20 % av totalgebyr 
For merking og merkemateriell beregnes 10 % av totalgebyr 
For måling, beregning og uttegning beregnes 30 % av totalgebyr 

 
q) Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid:           

Gebyr for andre arbeider etter delingsloven som ikke kan beregnes etter de 
foranstående satser, beregnes på grunnlag av anvendt tid. 
 
 

 
 

r) Betalingsbestemmelser: 
Alle gebyrer skal betales til kommunekassereren etter regningsoppgave fra 
oppmålingsmyndigheten. 
 

Betalingen skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på rekvisisjonspunktet, 
også tinglysningsgebyret. 

 

Betaling innkreves når målebrev eller registreringsbrev sendes til tinglysning eller 
meldes GAB. 
 

Timepris for landmåler: kr   450,- (437,-) 
Timepris for assistent: kr   265,- (257,-) 
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Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter og 
merking av grenser. 
          

Utgifter til merkemateriell er inkludert i gebyret. 
 

Tinglysningsgebyr påplusses gebyret. 
 

Endring av gebyrforskriftene fremmes gjennom oppmålingsmyndigheten i kommunen. 
 

Alle priser er eksklusive m.v.a. 
 
 
Pkt 8 
Husleiesatser 
 

 Husleie for kommunale boliger økes med 1,55 % fra 1. januar 2012 (indeksreguleres). 
 

  
  

Pkt 9 
Eiendomsskatt 
 

Eiendomsskatt på verker og bruk videreføres med 7 ‰ fra 1. januar 2012 (som i 2011). 
  
  

Pkt 10 
Barnehagesatser 
 

Foreldrebetalingssatser i barnehagene fra 1. januar 2012: 
   

  
  
 

Grimsby barnehage 
Åpningstid 55 timer pr. uke, 11 mnd.  
Pris pr. mnd. mat/drikke ikke inkl. 

 
Plasstørrels

e  

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

100 % 2.330 2.330 2.330 2.330 
80 % 1.980 1.980 1.980 1.980 
70 % 1.750 1.750 1.750 1.750 
60 % 1.510 1.510 1.510 1.510 
50 % 1.280 1.280 1.280 1.280 
40 % 1.050 1.050 1.050 1.050 

  
        Søskenmoderasjon for den kommunale barnehage: 
 

        Søskenmoderasjon er for barn nr. 2 – 30 % og for barn nr. 3 – 50 %. Søskenmoderasjon     
        gjelder også når en har barn i flere barnehager i kommunen.  
   
 
 
 
Pkt 11  
Skolefritidsordning 
 

 Brukerbetaling – skolefritidsordningen fra 1. januar 2012 
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Brukerbetaling 
 

 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 

Over 20 t 1.710 1.710 1.710 1.710 
15-20 t 1.386 1.386 1.386 1.386 
Under 15 t 1.040 1.040 1.040 1.040 

 
 
Pkt 12 
Matpenger i barnehage og skolefritidsordning 

 

Virksomhetslederne i Grimsby Barnehage og skolefritidsordningen gis fullmakt til i samråd 
med foreldrene å fastsette nivået på matpenger i den kommunale barnehagen og 
skolefritidsordningen. 
  
  
Pkt 13 
Omsorg 
 

 Betalingssatser omsorgstjenester fra 1.januar 2012 
  

a) Hjemmehjelp 
  

Nettoinntekt:           
Antall G G omregnet Timepris Pr. mnd/abb Pr. år Tariff 

Inntil 2 G 
 

140.512   165 (165) 1.980 (1.980) 2.161 

2 – 3 G 145.763 - 218.643 Kr 225,- (200) 
Inntil 3 t. 

675 (600) 8.100 (7.200) 2.152 
  

3 – 4 G 218.655 - 291.524 Kr 225,- (200) 
Inntil 6 t. 

1.350 (1200) 16.200 (14.400) 2.153 
  

4 – 5 G 291.525 - 364.405 Kr 225,- (200) 
Inntil 8 t. 

1.800 (1.600) 21.600 (19.200) 2.154 
  

5 G - 364.406  Kr 225,- (200) 
Inntil 10 t. 

2.250 (2.000) 27.000 (24.000) 2.155 
  

  
 

Summer i ( ) indikerer gjeldende satser. 
  

Abonnement for de som tjener inntil 2 G er 165,- 
Inntekt over 2 G beregnes kostnaden etter selvkostprinsippet. 
  

Beregning av faktisk medgått tid til praktisk bistand x timesats vurderes hver måned opp 
mot abonnementssatsen, slik at brukeren får det rimeligste alternativet.  

   
b) Trygghetsalarm: 
  

Montering: 350,- (350) 
Mnd: 200,- (180) 

  
 c) Dagavdelingen: 
  

Dagopphold m/mat: 125,- (110,-) 
Dagopphold m/mat og transport: 160,- (145-,) 

  
d) Kantine 
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Matpriser i kantina ved MBSS økes tilsvarende pris stigning på innkjøp av matvarer.   
 
 
Pkt 14 
Kommunal kompetanse 
 

Salg av kommunal kompetanse utfaktureres med kr 450,- pr. time ekskl. mva. Kommunal 
kompetanse av lengre varighet utfaktureres til selvkost (kr 350,- i 2011). 
  
 
Pkt 15 
Fond 
 

Det avsettes og brukes av fond i samsvar med rådmannens forslag. 
 

   
Pkt 16 
Låneopptak 
 

 Marker kommune tar opp følgende lån i 2012: 
  

   
  
 

    
  
 
 
 
 

 

 I tillegg til dette kommer 2,0 mill. kroner som lån til videreutlån fra Husbanken 
 
 
Pkt 17 
Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager 
 

e) Driftstilskudd til ikke kommunale barnehager 2012 fastsettes ut fra rådmannens 
forslag om sommerstengt ved Grimsby barnehage i 4 uker slik, satser for 2011 i (): 

 

 

f) Ved tilleggsbevilgninger til kommunale barnehager gjennom året, beregnes dette i 
tillegg til satsene, slik at private barnehager også får økt sitt tilskudd. Dette inkluderer 
lønnsoppgjøret. Ved regnskapsavleggelse skal det kontrolleres om eventuelle avvik 
mellom budsjett og regnskap gir grunnlag for endring i tilskudd i henhold til 
forskriften. Rådmannen foretar de nødvendige justeringene som følge av dette. 

 

Kloakkledningsnett kr 1 300 000
Renseanlegg Svendsbykrysset kr 800 000
Kunstgressbane (ubrukte.lån) kr 998 000
IKT kr 400 000
ENØK-tiltak (komm.bygg) kr 3 200 000
Naturfagrom Marker skole kr 100 000

Sum kr 6 798 000

 Driftskostnader Kapitalkostnader Totalt 
 

Små barn 0-2 år 
pr heltidsplass 

143.237  (141.222) 7.800  (7.800) 151.037  (149.022) 

Store barn 3-6 år 
pr heltidsplass 

67.207  (67.050) 7.800  (7.800) 75.007  (74.850) 
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g) De ikke-kommunale barnehagene mottar den prosentvise økningen i minimums- 
forpliktelsen som er fastsatt i statsbudsjettet til 91 % fra 1.januar og 92 % fra 1. august 
2012. 

 

h) De private barnehagene får dekket reduksjon i foreldrebetaling knyttet til 
søskenmoderasjon i henhold til § 1 i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 

 

 
Pkt 18 
Utbytte 
 

 Utbytte fra Østfold Energi er lagt inn i driftsbudsjettet for 2012 og de øvrige årene i 
planperioden med 1.0 mill. kroner. 
  
 
Pkt 19 
Kirkeformål 
 

Marker Kirkelige fellesråd får overført kr 2.965.000 for 2012. Dette tilsvarer en økning på kr 
120.000 fra 2011. 
  
 
Pkt 20 
Festeavgift gravplasser 
 

Festeavgift for gravplasser settes til kr 130 pr år (125 i 2011). 
  
 
Pkt 21 
Vedlikeholdsfond 
 

Fra og med regnskapsavlutningen for 2012 søkes avsatt inntil 10 % av leieinntektene fra 
kommunal eiendom til eget vedlikeholdsfond for kommunale bygninger. Ytterligere økning 
av dette vurderes ved seinere årlig rullering av økonomiplanen. 
 
 
Pkt 22 
Budsjettskjemaer 
 

Rådmann får fullmakt til å tilpasse alle obligatoriske budsjettskjemaer i samsvar med  
kommunestyrets endelige budsjettvedtak. 
 
Representantene stiller seg fritt til videre behandling av saken. 
 
 
 
 
Bakgrunn: 
 

Rådmannen legger med dette frem forslag til budsjett 2012 med økonomiplan 2012 – 2015. 
Forslaget er samlet i ett samlet dokument som ligger vedlagt. Bakgrunnsdokumenter som 
inkluderer blant annet forslag til tiltak som rådmannen ikke har valgt å prioritere i 
planperioden, er samlet i et eget vedleggshefte som også følger vedlagt. Som tidligere legges 
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ikke frem detaljert budsjettoppsett, men kun de obligatoriske oversikter som skal følge 
budsjettet jfr. forskrift for årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner. Detaljoppsett vil 
ligge i budsjettmappe under behandlingen.  
  
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) pålegger kommunestyret innen 
årets utgang å vedta budsjett for det kommende kalenderår (§45, 1.pkt). Samme lovs § 44 
pålegger kommunestyret innen samme tidsfrist å vedta en rullerende økonomiplan.  
 
Et årsbudsjett er en bindende plan for kommunens midler og anvendelse av disse. 
Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens virksomhet. Årsbudsjettet skal inneholde en 
driftsdel og en investeringsdel. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er 
tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger – noe som er oppfylt i 
budsjettforslaget. 
 
Kommunelovens § 47 omhandler årsbudsjettets bindende virkning for underordnede organ, 
og administrasjonens meldeplikt til kommunestyret dersom det i løpet av året er endringer 
som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på. Kommunal- og 
regionaldepartementet har med hjemmel i lov av 25.september 1992 nr.107 om kommuner og 
fylkeskommuner § 46 nr. 8 fastsatt forskrift for årsbudsjett. 
 
En økonomiplan skal med utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon gi et realistisk anslag 
over kommunens fremtidige utgifter og inntekter fire år frem i tid. Økonomiplanen skal være 
et instrument til hjelp for kommunens handlefrihet, og til å foreta prioriteringer innenfor 
kommunelovens krav til økonomisk balanse. Økonomiplanen skal revideres dersom det 
forekommer vesentlige endringer i planperioden 
 
 
Vedlegg: 
  

 Budsjett 2012 med økonomiplan 2012 – 2015 
 

 Eget vedleggshefte som inkluderer 
• Ikke prioriterte tiltak 2012 – 2015 
• Oversikt over ansvarsområder i budsjettforslaget 
• Budsjettforslag fra Marker kirkelige fellesråd  
• Prognosemodell fra Kommunenes Sentralforbund for beregning av            

rammetilskudd og skatt 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler:  
Dato:  01.12.2009 
Saksmappe:  06/242 
 

 

 

Eventuell spørretime  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
66/11 Kommunestyret 13.12.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
 
I ”Reglementet 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 i 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”. 
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Forord 
 
I dette vedleggsheftet til rådmannens budsjettforslag for 2012 med økonomiplan 
2012 - 2015, presenteres de tiltak/ønsker som virksomhetene har foreslått, men 
som rådmannen ikke har prioritert. 
 
Tiltakene er listet ut etter virksomhet og tiltakstype.  
 
De tiltak som rådmannen har prioritert presenteres i budsjettets hoveddokument. 
 
 
Bak i heftet vedlegges også følgende: 


 
 Ansvarskontoplanen for Marker kommune 


 
 Forslag til budsjett m/økonomiplan fra Marker kirkelige fellesråd 


 
 Prognosemodell fra Kommunenes Sentralforbund for beregning av 


rammetilskudd og skatt – utdrag fra modellen 
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Økonomiplan- 
periode: 
 


 
2012 


 
2013 


 
2014 


 
(kr x 1.000) 


 
2015 


 
2012-2015 


 
  Totalt 
 


 
 
 
FDV 8-2012 MALING AV KOMMUNENS BYGGNINGER 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 125 125 125 125 500 500 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 125 125 125 125 500 500 
 
Bygningsmassen til kommunen har et stort og etterlengtet behov for maling. 2009 har administrasjonsbygg og     
u-skole blitt malt samt deler av tunet og Grimsby barnehage. 2010 har Marker bo og servicesenter blitt malt. 
 
Prioriterer behovet således. 
1  – Maling av aldersboliger i Åsveien 12-14 kr. 120.000 
2  – Maling av Marker barneskole kr. 100.000 
3  – Maling av aldersboliger Granmyr kr. 80.000 
4  – Maling av aldersboliger i Idrettsgt. Dette kan tas samtidig med det nye bygget som kommer kr. 100.000 
5  – Øvrige kom. bygninger (bl.a. klubbhus Bommen) kr. 100.000 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra virksomhetsleder er det foreslått en engangsutgift i 2012 på kr 500.000. Rådmannen har 
etter vurdering av tiltaket kommet frem til at dette ikke kan gjennomføres. Tiltaket bør sees i sammenheng med 
generell økning av vedlikeholdsbudsjettet – jfr. tiltak FDV-1-2012. 
 
 
FDV-10-201 VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGNINGER 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 500 0 0 0 500 500 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 500 0 0 0 500 500 
 
Vedlikeholdsbudsjettet er etter hvert redusert til et minimum, samtidig som bygningsmassens omfang øker. En 
vesentlig del av bygningene begynner å merke tidens tann. Etterslepet blir mer merkbart for hvert år som går. Det 
som er avsatt i budsjett er ikke nok til å dekke det daglige vedlikeholdet derfor bes det om midler til noe av det 
mer omfattende vedlikeholdet. 
 
Rådmannen: 
Rådmannen har etter vurdering av tiltaket kommet frem til at dette ikke anbefales gjennomført. Tiltaket bør sees i 
sammenheng med foreslått årlig økning på kr 300.000 til vedlikehold – jfr. tiltak FDV-1-201 2. 
 
 
FDV-2012 VAKTMESTERBOLIG GRIMSBY BARNEHAGE 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 750 0 0 0 750 750 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 750 0 0 0 750 750 
 
Vaktmesterboligen ved Grimsby Barnehage er i en dårlig forfatning.1. etasjen er kald og trekkfull (gulvkaldt) egner 
seg ikke for opphold av mindre barn. Kjelleren er angrepet av mugg og er fuktig. Utvendig bordkledning er også 
hardt angrepet av tidens tann og bør byttes. Det må graves rundt bygget for å legge ny drenering og bytte 
grunnmurspapp. Et alternativ når det gjelder oppvarmning er å grave en kulvert fra hovedbygget over til 
vaktmesterboligen for på den måten utnytte den  
kapasiteten som er på pelletsanlegget.  Det må legges om til radiatorer eller for eksempel gulvvarmesløyfer med 
varmtvann istedenfor som i dag elektrisk via termostatovner.Kostnad kr.750.000. Alternativet er ifølge leder ved 
Grimsby barnehage å rive dette sammen med leskuret og sette opp noe nytt som kan inneholde følgende. Oppbevaringsrom for bar
 
Rådmannen: 
Rådmannen har etter vurdering av tiltaket kommet frem til at dette ikke anbefales gjennomført i denne omgang.  
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FDV-6-2012 TANKRENS OG INSPEKSJON AV MARKER KOMMUNE SINE OLJETANKER 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 113 0 0 0 113 113 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 113 0 0 0 113 113 
 
 
Tankrens og inspeksjon av Marker kommunes fyroljetanker. Dette er blitt aktuelt etter at Statoil overtok som 
leverandør av fyringsolje til Marker kommune. Statoil har i sin kontroll et krav om at levering bare skal skje til 
godkjente anlegg. Kostnad kr.112.500 . 
 
Rådmannen: 
Rådmannen har etter vurdering av tiltaket kommet frem til at dette ikke anbefales gjennomført i denne omgang. 
Tiltaket bør sees i sammenheng med foreslått avsetning til ENØK-tiltak i kommunale bygninger. 
 
 
FDV-7-2012 ADGANGSKONTROLL AV MARKER RÅDHUS 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 150 0 0 0 150 150 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 150 0 0 0 150 150 
 
Adgangskontroll har vi hatt oppe i flere sammenheng. Etter å ha innhentet priser på dette bør en se hele 
Rådhuset som en enhet. Kostnad ved å innføre dette vil beløpe seg til kr.150.000 . 
 
Rådmannen: 
Rådmannen har etter vurdering av tiltaket kommet frem til at dette ikke anbefales gjennomført nå, men må sees i 
sammenheng med utførte tiltak for nytt låsesystem i 2011. 
 
 
FDV16-2012 NY OLJETANK TIL TUNET DAGSENTER. 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 50 0 0 0 50 50 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 50 0 0 0 50 50 
 
Ny oljetank til Tunet dagsenter. Etter at kommunen la om fra fellessystem og til separatsystem på kloakknettet er 
det oppdaget et omfang av oljefilm på overvannssystemet. Dette kommer trolig fra en lekkasje på oljetanken til 
Tunet dagsenter og denne må graves opp å byttes. Kostnad kr. 50.000 
 
Rådmannen: 
Rådmannen har etter vurdering av tiltaket kommet frem til at dette ikke anbefales gjennomført. Tiltaket bør sees i 
sammenheng med foreslått avsetning til ENØK-tiltak i kommunale bygninger. 
 
 
FH2012-1 HELSESØSTER 10% ØKNING 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 52 52 52 52 208 208 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 52 52 52 52 208 208 
 
I forhold til nye nasjonale retningslinjer for veiing og måling, skal elever i 3. og 8.klasse nå veies og måles. For å 
kunne følge opp med veiledning og oppfølging av de resultater som fremkommer, må tjenesten styrkes med 10% 
årsverk.  
 
Rådmannen: 
Rådmannen har etter vurdering av tiltaket kommet frem til at dette ikke anbefales gjennomført i denne omgang.  
 
 
FH2012-6 UTØKNING AV BUDSJETT BARNEVERN 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 500 500 500 500 2.000 2.000 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
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Sum 500 500 500 500 2.000 2.000 
 
De siste årene har tjenester innen barnevernet økt i omfang. I år kan økningen se ut til å bli noe redusert. Totalt 
vil det trengs en økning av budsjettet for barnevernstjenesten med kr.500.`, slik at det kan være et mer realistisk 
budsjett etter hvilke behov og tjenester som blir gitt. 
 
Rådmannen: 
Rådmannen har etter vurdering av tiltaket kommet frem til at dette ikke anbefales gjennomført i denne omgang.  
 
 
HF2012-3 LEGESEKRETÆR ØKNING 20% 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 85 85 85 85 340 340 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 85 85 85 85 340 340 
 
Det ble i vedtak av 19.5.2009  vedtatt å søke om 3.fastlegestilling, og samtidig utøke legesekretærstillinger med 
40% for å møte økende behov. Det blir nå ansatt 3. fastlege og det søkes i første omgang å øke legesekretær 
med 20% slik at de alltid er 3 legesekretærer tilstede. 
 
Rådmannen: 
Rådmannen har etter vurdering av tiltaket kommet frem til at dette ikke anbefales gjennomført i denne omgang.  
 
 
KF-1-2012 LØNNSMIDLER TIL KULTURSKOLEN OPPLÆRING BLÅSEINSTRUMENTER 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 150 150 150 150 600 600 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 150 150 150 150 600 600 
 
Kulturskolen i Marker og Slusebrass, Markers eneste korps, ønsker å starte ett samarbeid for å rekruttere 
blåseelever til korpset. Det er etter hvert blitt en forholdsvis høy gjennomsnittsalder på medlemmene i Slusebrass 
og korpset trenger rekruttering. Det er viktig for Marker å ha ett korps, selvfølgelig til nasjonaldagen og andre 
høytidsdager, men også for å opprettholde bredden innen musikk i Marker. 
 
Rådmannen: 
Rådmannen har etter vurdering av tiltaket kommet frem til at dette ikke anbefales gjennomført i denne omgang.  
 
 
KF-2-2012 ØKT TILSKUDD TIL LAG OG FORENINGER 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 100 100 100 100 400 400 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 100 100 100 100 400 400 
 
Kulturstøtten til lag og foreninger har over en årrekke vært på samme nivå. Det har imidlertid kommet 
benkeforslag de siste årene og kulturstøtten har økt for inneværende budsjettår. Det ønskes at økningen kommer 
i forbindelse med rådmannens forslag og legges inn i langtidsbudsjettet. Aktiviteten i lag og foreninger øker. Det 
er stadig en større utfordring å få tak i trenere og ledere og da spesielt hvis det i tillegg til aktiviteten må arbeides 
hardt for å få opprettholde en akseptabel  
økonomi. Dugnadsinnsatsen er stor. For å opprettholde det mangfold innen lag og foreninger som finnes i Marker 
må kulturstøtten økes. 
 
Rådmannen: 
Rådmannen har etter vurdering av tiltaket kommet frem til at dette ikke anbefales gjennomført i denne omgang.  
 
 
KF-4-2012 UNGDOMSRÅDET MIDLER TIL SPESIELLE TILTAK 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 30 0 0 0 30 30 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 30 0 0 0 30 30 
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Ungdomsrådet i Marker har behov for noen midler til tiltak innenfor barne- og ungdomsmiljøer. Ungdomsrådet har 
igjen planer for å samle ungdomsskoleelever fra grensekommunene. Ungdomsrådet er aktive i forhold til å gjøre 
Marker til en god plass for barn og ungdom g det kan være behov for små investeringer. 
 
Rådmannen: 
Rådmannen har etter vurdering av tiltaket kommet frem til at dette ikke anbefales gjennomført i denne omgang.  
 
 
 
 
OMS-2012-4 KOMFYR VED HOVEDKJØKKEN MBSS, UTSKIFTING 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 50 0 0 0 50 50 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 50 0 0 0 50 50 
 
Koke platene på  hovedkjøkken er snart ti år gamle og trenger å skiftes ut. Det er snart behov for å investere i 
gasskomfyr.  
 
Rådmannen: 
Rådmannen har etter vurdering av tiltaket kommet frem til at dette ikke anbefales gjennomført i denne omgang.  
 
 
OMS-2012-5 HELLIGDAGSTILLEGG, TILPASNING 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 700 700 700 700 2.800 2.800 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 700 700 700 700 2.800 2.800 
 
Etter at virksomheten tok i bruk Notus turnusplanlegger er det avdekket at det i basisrammen reelt sett er et gap 
på  ca kr 751.000 til helgedagstillegg i forhold til nåværende stillingshjemler. Før innføringen av Notus måtte 
 virksomheten bare anslå de faktiske kostnadene, som viser 
seg å ha vært for lite. 
 
Rådmannen: 
Rådmannen har etter vurdering av tiltaket kommet frem til at dette ikke anbefales gjennomført i denne omgang, 
men vurderes eventuelt på nytt ved neste rullering av økonomiplanen. 
 
 
OMS-2012-6 MØBLER BOGRUPPENE, UTSKIFTING 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 200 0 0 0 200 200 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 200 0 0 0 200 200 
 
Spisestue stolene på bogruppene trenger å  bli skiftet ut, forslag om kr 200.000 for 2012.  De er nå snart ti år 
gamle og det er stor slitasje. Gjengene er utslitte 
 
Rådmannen: 
Rådmannen har etter vurdering av tiltaket kommet frem til at dette ikke anbefales gjennomført i denne omgang.  
 
 
PM12-1 AVTALE MED NORKART 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 50 50 50 50 200 200 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 150 50 50 50 300 300 
 
Avtale med Norkart om vedlikehold og service av utstyr og programvare. Dette er en driftsavtale som omfatter alle 
de tre grensekommunene og er nødvendig for å ha de dataverktøyene vi i dag bruker på kartdata. Kostnad 
fordeles i henhold d til vedtatt kostnadsfordeling, og oppført beløp er Marker kommunes andel. 
 
Rådmannen: 
Rådmannen har etter vurdering av tiltaket kommet frem til at dette ikke anbefales gjennomført i denne omgang.  
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PM12-2 DIGITALT PLANREGISTER 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 60 0 0 0 60 60 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 60 0 0 0 60 60 
 
 
Kommunene er pålagt å opprette et digitalt planregister for kommunale planer. Kostnaden for dette vil for Marker 
kommune være ca 60.000. 
 
Rådmannen: 
Rådmannen har etter vurdering av tiltaket kommet frem til at dette ikke anbefales gjennomført i denne omgang.  
 
 
PM12-3 VIDEREFØRING AV ARBEIDET MED ADRESSERING 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 100 0 0 0 100 100 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 100 0 0 0 100 100 
 
Arbeidet med adressering er i gang, og det meste vil sluttføres i løpet av 2012. Det vil imidlertid kreves noe mer 
midler for å sluttføre arbeidet og starte prosessen med innkjøp og utplassering av skilt med veinavn. 
 
Rådmannen: 
Rådmannen har etter vurdering av tiltaket kommet frem til at dette ikke anbefales gjennomført i denne omgang.  
  
 
PM12-4 VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSER 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 50 50 0 0 100 100 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 50 50 0 0 100 100 
 
Det har vært manglende vedlikehold av lekeplassene over flere år. Det er stadig velforeninger som etterspør 
opprustning, og som er villige til å gjøre dugnad. Kommunen bør kunne bistå med materiell der foreldre og andre 
vil gjøre jobben. 
 
Rådmannen: 
Rådmannen har etter vurdering av tiltaket kommet frem til at dette ikke anbefales gjennomført i denne omgang.  
 
 
 
PM12-5 TILRETTELEGGING FOR FRILUFTSLIV 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 50 50 50 0 150 150 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 50 50 50 0 150 150 
 
Kommunen har gjennom ulike prosjekter plassert ut en del gapahuker i vassdraget. Det er ønskelig kunne 
videreføre dette arbeidet, slik at en kan utvide tilbudet ytterligere, både i vassdraget og i fjellaområdet. 
Gapahukene koster ca 50.000 pr stk, og ved utplassering av en i året, vil en i løpet av noen år få et godt utbygd 
tilbud. 
 
Rådmannen: 
Rådmannen har etter vurdering av tiltaket kommet frem til at dette ikke anbefales gjennomført i denne omgang.  
 
 
SA-2012-3 UTSKIFTING/BEPLANTING KIRKEGÅRDENE 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 30 0 0 0 30 30 
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Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 30 0 0 0 30 30 
 
Ingen ytterligere kommentar er mottatt fra Fellesrådet for dette tiltaket. 
 
Rådmannen: 
Rådmannen har etter vurdering av tiltaket kommet frem til at dette ikke anbefales gjennomført i denne omgang.  
 
 
 
SKO-2012-1 ØKE VIKARBUDSJETTET, SKOLEN 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 546 546 546 546 2.184 2.184 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 546 546 546 546 2.184 2.184 
 
Dekke opp for skolens vikarbehov. 
 
Rådmannen: 
Rådmannen har etter vurdering av tiltaket kommet frem til at dette ikke anbefales gjennomført. Det  forutsettes at 
ev. påløpte merutgifter dekkes innen eksisterende ramme. 
 
 
SKO-2012-2 ELEVPLASS MORTENSTUA SKOLE 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 698 698 698 698 2.792 2.792 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 698 698 698 698 2.792 2.792 
 
Elevplass på Mortenstua skole er hjemlet i enkeltvedtak på spesialundervising etter opplæringsloven § 5. Dette er 
ikke tatt med ifl. rådmannens endringsforslag til konsekvensjustering.    
 
Rådmannen: 
Rådmannen har etter vurdering av tiltaket kommet frem til at dette ikke anbefales gjennomført. Det forutsettes at 
ev. påløpte merutgifter dekkes innen eksisterende ramme. 
 
 
SKO-2012-5 UTSKIFTING AV DATAMASKINER, SKOLEN 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 325 325 325 325 1.300 1.300 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 325 325 325 325 1.300 1.300 
 
Utskifting av PC-er med en levetid på 4 år betyr 65 nye PC-er hvert år. 
 
Rådmannen: 
Rådmannen har etter vurdering av tiltaket kommet frem til at dette ikke anbefales gjennomført. Det  forutsettes at 
ev. behov for utskiftinger av PC-er tas opp med IKT-avdelingen som må vurdere dette  opp mot andre behov for 
IKT-investeringer innenfor den rammen som stiles til disposisjon. 
 
 
SKO-2012-7 SPESIALUNDERVISNING I ANDRE KOMMUNER 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 115 0 0 0 115 115 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 115 0 0 0 115 115 
 
Dette gjelder elever med rett til spesialundervisning bosatt i andre kommuner, men der Marker har det 
økonomiske ansvaret. Dette er ikke tatt hensyn til ved konsekvensjusteringen. 
 
Rådmannen: 
Rådmannen har etter vurdering av tiltaket kommet frem til at dette ikke anbefales gjennomført. Det  forutsettes at 
ev. påløpte merutgifter dekkes innen eksisterende ramme. 
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SKO-2012-8 BORD OG STOLER TIL FESTSALEN OG GYMSALEN 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 150 0 0 0 150 150 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 150 0 0 0 150 150 
 
Bord og stoler i Festsalen på barneskolen var nye i 1959 og tilsvarende i gymsalen på ungdomsskolen i 1969. 
Dette er inventar som bør skiftes ut med nytt. 
 
Rådmannen: 
Rådmannen har etter vurdering av tiltaket kommet frem til at dette ikke anbefales gjennomført. Det forutsettes at 
skolen vil kunne benytte deler av det møblementet som nå er i ferd med å skiftes ut på rådhusets møterom. 
 
 
KF-3-2012 LYDANLEGG I STORESAL MARKER RÅDHUS 
Investering 100 0 0 0 100 100 
Drift utgift 0 0 0 0 0 0 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 100 0 0 0 100 100 
 
Marker rådhus trenger lydanlegg i storesalen. Anlegget som finnes pr i dag er over 30 år gammelt og fungerer 
ikke .I løpet av ett år har Marker kommune mange egne arrangementer og ikke minst utleie. Det må da leies inn 
utstyr, noe som er svært kostbart. Ved utleie forventes det at det er ett minimum med lyd- og annet elektronisk 
utstyr. Dette tiltaket var fremmet i budsjettprosessen 2010 men ble da foreslått gjennomført i 2011.Tiltaket ble 
fremmet i 2011 og ble ikke prioritert. Prøver igjen. 
 
Rådmannen: 
Rådmannen har etter vurdering av tiltaket kommet frem til at dette ikke anbefales gjennomført i denne omgang, 
men vurderes heller på nytt ved neste rullering av økonomiplanen. 
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1 Sentrale styringsorgan og fellesutgifter   


Anvisning: Eva Enkerud, Vidar Østenby, Per Øivind Sundell 


10 Politisk styring   
1010 Kommunestyre/formannskap   
1015 Oppvekst- og omsorgsutvalg   
1016 Plan- og miljøutvalg   
1020 Støtte til politiske partier   
1030 Stortings-og kommunevalg   
1040 Eldreråd   
1045 Ungdomsråd   
1050 Kontrollutvalg   
1060 Overformynderiet   
1070 Forliksråd   
1080 Arbeidsmiljøutvalget   
1090 Reserverte tilleggsbevilgninger   


      
11 Revisjon   


1100 Kontroll og tilsyn   
      


12 Rådmannen   
1200 Rådmannskontoret   


      
13 Kommunekassen   


1300 Kommunekassen   
      


14 Fellestjenester   
1400 Felles inntekter/utgifter   
1405 Servicetorget   
1410 Innkjøp   
1420 IKT - Lokalt   
1421 IKT - Grenseregionen   
1430 Sysselsetting   
1440 Lærlingeordning   
1450 Frikjøp tillitsvalgte   
1460 Ansvar/gruppelivsforsikring   
1470 Tilskuddsordninger fra Husbanken   
1480 Pedagogisk rådgivning   
1490 Interkommunalt samarbeid   


      
17 Religiøse formål   


1700 Kirker   
1710 Andre religiøse formål   


      
18 Barnehage   
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1800 Barnehageadministrasjon   
      


19 Alkoholavgifter/kontroll   
1900 Alkoholavgifter og kontroll   


      
      
      


20 - 21 Skole   
Anvisning: May Kristin Hattestad   


20 Grunnskole   
2000 Administrasjon skole   
2010 Felles inntekter/utgifter   
2020  Spesialundervisning   
2040 Voksenopplæring i skoleverket   
2060 Grunnskole   
2070 Skolefritidsordning   


      
      
      


23 Kommunale barnehager   
Anvisning: Tove Skubberud Wang    


23 Grimsby barnehage   
2300 Grimsby barnehage   


      
      
      


30 - 37 Familie og Helse   
Anvisning: Bjørg Olsson   


30 Administrasjon   
3000 Adm. helse og sosial   
3050 Ressursgruppe barn/unge   


      
31 Helsestasjon   


3100 Helsestasjonstjenster   
3110 Jordmortjeneste   


      
32 Kommunelege   


3200 Kommuneleger   
3210 Miljørettet helsevern   
3220 Legevakt   


      
33 Psykiatri   


3300 Tiltak psykiatri   
3310 Dagsenter psykiatri   


      
34 Fysioterapi   


3400 Kommunefysioterapeut   
3410 Fysioterapitjenester   


      
35 Sosiale tjenester   
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3510 Krisesenter   
      


36 Barne- og ungdomsvern   
3600 Tiltak barne- og ungdomsvern   


      
      
      


38-39 NAV    
Anvisning: Marianne Hermanseter   


38 NAV kommune   
3810 Sosialkontortjenesten   
3820 Økonomisk sosialhjelp   
3830 Flyktningetiltak   


      
      


      
43-44 Utviklingshemmede   


Anvisning: Astri Lippestad   


43 Utviklingshemmede   
4300 Bo- og arbeidssenter   
4310 Tiltak for utviklingshemmede   


      
      
      


47 Omsorg    
Anvisning: Janne Johansen   


4700 Administrasjon pleie og omsorg   
4710 Institusjon og hjemmetjeneste   
4720 Brukerstyrt personlig assistent   
4730 Hjemmehjelp   
4740 Dagavdelingen   
4750 Kjøkken   
4760 Kantine   
4770 Støttekontakt   
4771 Omsorgslønn   
4772 Avlastning   


      
      
      


51 Forvaltning/drift/vedlikehold   
Anvisning: Stein Erik Fredriksen   


51 Forvaltning/drift/vedlikehold   
5100 Forvaltning/drift/vedlikehold   
5101 Vannforsyning   
5102 Avløp og rensing   
5103 Renovasjon   
5104 Brannvesen   
5105 Feiervesen   
5106 Tilskudd til private veier   
5109 Reinhold   
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5110 Drift og vedlikehold   
5111 Felles maskinpark   
5112 Markerhallen   
5113 Idrettsparken   
5114 Veier, gater m.v.   
5115 Ørjetun   


      
      
      


52 Plan og Miljø   
Anvisning: Vidar Østenby   


52 Plan og Miljø   
5200 Teknisk administrasjon   
5201 Kart   
5203 Oppmåling og byggesak   
5210 Landbruk, næring og miljø   
5211 Miljøprosjektet Haldenvassdraget   
5212 Småskala Næringsutvikling   
5213 Opplev Grenseland   
5220 Skogeiendommer   
5230 Fiske   
5231 Jakt og fiskestell   
5232 Friområder   


      
      
      


63 Kultur og Fritid   


Anvisning: Else Marit Svendsen   


63 Kultur og Fritid   
6300 Kulturadministrasjon   
6301 Kulturvern og museer   
6302 Musikk, teater og kunst   
6303 Idrett og friluftsliv   
6304 Annet barne- og ungdomsarbeid   
6305 Folkebad   
6320 Kino   
6321 Fritidsklubb   
6322 Sommerklubb   
6423 Kulturskole   
6324 Ungdommens kulturhus   
6325 Den kulturelle skolesekken   
6326 Frivilligsentral   


      
      
      


64 Bibliotek   
Anvisning: Reni Braarud   


64 Bibliotek   
6400 Bibliotek   
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7 Næringsforvaltning   


Anvisning: Eva Enkerud, Vidar Østenby, Per Øivind Sundell 


76 Næringsforvaltning   
7600 Næringsutvikling   
7610 Reiseliv   
7620 Tilrettelegging næringsvirksomhet   
7630 Haldenkanalen   
7640 Innovasjon grenseland   
7650 Opplev Grenseland   
7660 Internasjonalt samarbeid   
7670 Barnas Grenseland   
7680 Utviklingsavtalen   


      
      
      
8 Skatter og overføringer   


Anvisning: Eva Enkerud, Vidar Østenby, Per Øivind Sundell 


80 Skatt   
8000 Skatt på inntekt og formue   


      
82 Konsesjonskraft   


8200 Konsesjonskraftinntekter   
      


84 Rammetilskudd   
8400 Statlige rammetilskudd   
8450 Øvrige statstilskudd   
8460 Pensjoner, premieavvik   


      
85 Flyktninger   


8500 Statstilskudd flyktninger   
      


89 Avskrivninger   
8990 Motpost avskrivninger   


      
      
      
9 Renter og fond   


Anvisning: Eva Enkerud, Vidar Østenby, Per Øivind Sundell 


90 Renter   
9000 Renter m.v.   


      
91 Lån   


9100 Avdrag lån   
9200 Avdrag utlån   


      
93 Dekning underskudd   


9300 Regnskapsmessig mindreforbruk   
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94 Disposisjonsfond   
9400 Disposisjonsfond   


      
95 Bundne fond   


9500 Bundne fond   
      


96 Likviditetsreserven   
9600 Likviditetsreserven   


      
98 Overført til investeringsregnskapet   


9800 Overført til investeringsregnskapet   
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Forord 
 


Rådmannen legger med dette frem forslag til årsbudsjett for 2012 samt økonomiplan for perioden 
2012 – 2015. Årsbudsjettet er første året i økonomiplanen. I likhet med praksis de siste årene er alt 
samlet i ett dokument for på den måten få en bedre oversikt over utviklingen i perioden. 


Dokumentet inneholder en samlet beskrivelse av kommunens overordnede styringsprinsipper, 
utfordringer og hovedprioriteringer for budsjett- og handlingsplanperioden samt de samlede 
økonomiske drifts- og investeringsrammer.  


Rådmannen har så langt det har vært mulig hensyntatt politiske vedtak og signaler som på ulike 
måter gir føringer for de prioriteringer som er foretatt. 
 
I samsvar med vedtatt kommuneplan for perioden 2005 – 2017 har rådmannen i budsjettarbeidet lagt 
til grunn følgende overordnede mål og visjoner: 
 


”Marker kommune skal tilby sine innbyggere trygge livsløpsbetingelser i et robust samfunn som 
prioriterer sikkerhet, miljø og kultur. Marker kommune skal være en av Østlandets beste 
bokommuner.  Det skal være lave skranker for næringsetablering og fremtidige arealer til 
næringsvirksomhet skal sikres.” 


 
Rådmannen fremmer følgende strategiske mål for virksomheten: 
 


 Ha sikret økonomisk handlefrihet gjennom et årlig netto driftsresultat på minimum 3 prosent 
 Bygge opp et større disposisjonsfond for å møte fremtidige uforutsette utgifter 
 Levere tjenester som brukerne våre er fornøyd med 
 Ha friske og fornøyde medarbeidere 
 Arbeide aktivt for å være en lokalpolitisk utviklingsaktør 


 
For å nå disse målene må kommunen aktivt videreføre utviklingsarbeidet både internt og i samarbeid 
med andre kommuner. Ut fra vedtatte målsettinger vil den enkelte virksomhet fremme egne forslag 
til strategiske mål i perioden for egen virksomhet. 
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Generelle kommentarer fra rådmannen 
 


Budsjett 2012 med økonomiplan 2012 - 2015 inneholder en samlet vurdering av kommunens 
økonomiske situasjon. Rådmannen har lagt vekt på å fremstille budsjettgrunnlaget slik at det gir 
nødvendig informasjon for en god politisk prosess. Rådmannen er klar over at informasjons-
mengden i budsjettgrunnlaget kan fremstå som overveldende for både nyvalgte og gjenvalgte 
politikere. Administrasjonen vil som tidligere være behjelpelig i den videre politiske prosessen med 
avklaringer og tilleggsinformasjon. 
 
I formannskapets møte 15. september 2011 – f.sak 51/11, ble økonomiske rammer for driftsåret 2012 
foreløpig fordelt. Når alle kjente konsekvenser var tatt hensyn til viste bunnlinjen et positivt 
driftsresultat på i overkant av 2,4 mill. kroner. Statsbudsjettet som ble offentliggjort 6.oktober, 
tilførte kommunen ytterligere 1,3 mill. kroner i form av økning i anslag på frie inntekter – dvs. skatt 
og rammeoverføring. Udisponert beløp økte da til ca. 3,7 mill. kroner.  
 
I møte med formannskapet 13.oktober ble rådmannen anmodet om å finne tiltak for å øke den frie 
disponible rammen ytterligere slik at denne blir minimum 4,5 mill. kroner. Dette har rådmannen 
siden arbeidet videre med i dialog med aktuelle virksomheter og kommet frem til et forslag. Når vi 
summerer opprinnelig resultat fra rammesaken, merinntekter fra Statsbudsjettet og rådmannens 
ytterligere korrigeringer av basisrammen, står vi nå igjen med et positivt resultat for nye tiltak 
og/eller avsetning i 2012 på ca 4,7 mill. kroner – det vil si straks over det som formannskapet 
anmodet om som minimum. Av dette foreslår rådmannen å finansiere nye tiltak for ca 2,2 mill. 
Marker kommune har forholdsvis lite oppsparte midler og kommunen bør på lik linje med private 
bedrifter og husholdninger ha noen reserver. Rådmannen har i sitt budsjettforslag derfor avsatt 
resterende 2,5 mill. kroner til disposisjonsfondet. Foreslåtte tiltak med forslag til finansiering følger 
bak i dokumentet.  
 
Årsbudsjettet for 2012 legges fram som et nøkternt driftsbudsjett der det er foretatt enkelte 
omprioriteringer mellom virksomhetene. Netto driftsresultat er beregnet til ca 3,4 %. Et netto 
driftsresultat på minimum 3,0 % anses å gi kommunen den nødvendige handlefriheten til å håndtere 
uforutsette hendelser gjennom året. Disponibel ramme for nye tiltak og avsetning på 4,7 mill. kroner 
må anses som tilfredsstillende. 
 
I Marker kommune har det de siste årene som hovedregel ikke vært gitt kompensasjon for antatt 
prisvekst ved fastsetting av virksomhetens driftsrammer, det er kun gitt kompensasjon for virkning 
av lønnsoppgjør. Selv med videreføring av basisrammene, har det derfor vært en reell innsparing 
gjennomgående for alle virksomheter. Dette har vært helt nødvendig for å skape rom for handle-
frihet, gi mulighet for å kanalisere midler til spesielle satsingsområder og ikke minst mulighet for å 
avsette midler til ikke bundne driftsfond/disposisjonsfond. Det har vært en utfordring for virksom-
hetene å tilpasse driften etter stadig strammere rammer, men med gode og kreative medarbeidere har 
dette lykkes. Vi har observert at Marker har slitt betydelig mindre med å få budsjett for 2012 i 
balanse enn mange andre kommuner – noe vi tilskriver at vi i Marker har vært forsiktige de seinere 
årene. Vi har kjørt innsparingstiltak over flere år, mens mange andre kommuner må ta dette i 
skippertak.  
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For beregning av rammetilskudd og skatt på inntekt og formue er det som tidligere år benyttet 
prognosemodellen utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund. Forslag til avgiftsøkning på 
kommunale tjenester følger som egne punkter i budsjettvedtaket. Aksjeutbytte fra Østfold Energi er 
lagt inn med 1,0 million kroner.  
 
Det er forutsatt nye låneopptak i 4 års-perioden til investeringer innen vann/avløp, vedlikehold/ 
rehabilitering, IKT og ENØK-tiltak. Lånene innen vann/avløp finansieres etter selvkostprinsippet 
der vi kan se investeringer innen vann og avløp opp i mot avgiftene og avskrivninger over en 
periode på 3-5 år. I tillegg kommer lån til videreutlån fra Husbanken. Foreslåtte låneopptak til 
rehabilitering av kirkene forutsettes finansiert ved rentekompenserte lån – jfr. utvidet ordning i 
Statsbudsjettet. 
 
Kommunen arbeider kontinuerlig med å videreutvikle god økonomistyring på alle nivå i 
organisasjonen. Vekst i personalkostnader, gjennomføring av statlige reformer og låneopptak i 
forbindelse med nødvendige investeringer, gir store utfordringer både på kort og lang sikt. For å 
sikre en god økonomisk utvikling i årene som kommer, må det budsjetteres med et realistisk 
inntektsnivå og et positivt driftsresultat. Varige driftsutgifter skal ikke finansieres av midlertidige 
inntekter eller av fond. Et positivt driftsresultat er viktig for å skape et fremtidig handlingsrom for å 
kunne imøtekomme uforutsette utgifter og et usikkert rentenivå.  Det er nødvendig med 
forutsigbarhet og klare politiske prioriteringer slik at nødvendige og ønskede endringer i stor grad 
kan planlegges og gjennomføres på en god måte og innenfor den løpende langtidsplanlegging.  
 
Vi er igjen inne i en urolig tid på finansmarkedene. Det knyttes stor usikkerhet til i hvilken grad og 
på hva slag måte dette vil påvirke kommunen i kommende planperiode. Det stilles flere ubesvarte 
spørsmål om hvordan krisen vil påvirke bl.a. skatteinngangen, rentenivå og etterspørsel etter 
kommunale ytelser og tjenester.  
 
Budsjettforslaget prioriterer en sunn økonomisk utvikling. Hvordan få mest mulig tjenester ut av 
hver krone bør være et mål for de neste fire årene. Utvikling av de kommunale tjenestene må gjøres 
innenfor en økonomisk forsvarlig ramme og ved omprioritering av ressurser.  
 
Samhandlingsreformen vil prege utviklingen av helse- og omsorgstilbudet i kommunen og 
prioriteringer i rådmannens budsjettforslag innenfor tjenesteområdet. Rådmannen foreslår derfor at 
det settes av midler til å øke funksjonen som sykehjemslege, stilling innen ergoterapi, flere 
trygghetsalarmer og midler til kompetansehevende tiltak for ansatte i helse- og omsorgstjenesten for 
å ivareta nye oppgaver og ansvar fra 1. januar 2012. Målet er å forhindre unødvendige innleggelse på 
sykehus ved å kunne ivareta nødvendig observasjon, behandling og rehabilitering i omsorgstjenesten.  
 
På driftssiden for øvrig har rådmannen prioritert spesielt tiltak innen skole, økt vedlikehold og 
energi. 
 
På investeringssiden er det funnet rom for ENØK-tiltak i kommunale bygg, avløpsnett/kloakk, 
kunstgressbane, opprustning av naturfagrom ved skolen samt opprettholde takten i IKT-
investeringer. 
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Ressurstilgangen krever at lederne og medarbeiderne fortsetter arbeidet med å styrke både intern og 
ekstern samhandling og kontinuerlig effektiviserer og utvikler tjenestene. Mange brukere mottar 
tjenester fra flere tjenesteområder i kommunen. Det er arbeidet bevisst for at det skal bli god flyt i 
tjenestekjeden. Det vektlegges derfor økt fokus på samhandling på tvers av enhetene for å se om 
enkelte oppgaver kan utføres mer rasjonelt. 
 
Over tid er det svinginger i ressurstilgangen til kommunene gjennom de generelle rammevilkårene. 
Kommunesektoren er totalt sett underfinansiert med svekket driftsresultat og høy lånegjeld. Samtidig 
opplever vi endringer i statlige overføringer med innlemming i rammetilskudd, endringer i 
øremerkinger og tildeling av skjønnsmidler som gjør at kommunene har fortløpende utfordringer 
med å tilpasse driften sin. Slike endringer underbygger ikke den nødvendige forutsigbarheten 
kommunen ønsker å ha for å gi gode og forutsigbare tjenestetilbud til innbyggerne våre. Kommunene 
må regne med å drive under tilsvarende usikkerhet og med effektiviseringsutfordringer også 
framover i tid. 
 
Rådmannens budsjettforslag gir grunnlag for at dagens tjenestetilbud i all hovedsak opprettholdes, 
men vi er inne i en usikker tid der rammefaktorene fort kan endres. Planlegging og gjennomføring av 
driftsmessige effektiviseringstiltak vil også i framtida være nødvendig for å opprettholde dagens 
tjenestetilbud. 
 
 
 
 
Eva Enkerud 
Rådmann 
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Innledning 
 


Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) pålegger kommunestyret innen årets 
utgang å vedta budsjett for det kommende kalenderår (§45, 1.pkt). Samme lovs §44 pålegger 
kommunestyret innen samme tidsfrist å vedta en rullerende økonomiplan.  
 
Kommunelovens § 46 omhandler innhold i årsbudsjettet. Et årsbudsjett er en bindende plan for 
kommunens midler og anvendelse av disse. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens virksomhet. 
Loven inneholder krav om at budsjettet skal være realistisk. Realismekravet innebærer at alle 
kommunens forventede utgifter og inntekter i budsjettåret skal være med i årsbudsjettet. Det er krav 
om at årsbudsjettet skal være stilt opp på en oversiktlig måte, og kommunestyrets prioriteringer samt 
de målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på skal tydelig fremkomme. Årsbudsjettet 
skal inneholde en driftsdel og en investeringsdel. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som 
minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger – noe som er oppfylt i 
budsjettforslaget. 
 
Kommunelovens §47 omhandler årsbudsjettets bindende virkning for underordnede organ, og 
administrasjonens meldeplikt til kommunestyret dersom det i løpet av året er endringer som kan få 
betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på. Kommunelovens §§45, 46 og 47 
er ikke uttømmende. Kommunal- og regionaldepartementet har med hjemmel i lov av 25.september 
1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner §46 nr. 8 fastsatt forskrift for årsbudsjett. 
 
Formalkravet til fremstilling av årsbudsjett ble vesentlig redusert fra og med 2002. Det er nå kun fire 
budsjettskjemaer som er obligatoriske – disse ligger vedlagt bak i dette dokumentet på farget papir – 
jfr. budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. 
 
Kommunelovens bestemmelser om økonomiplan er uttømmende, og kommunestyret bestemmer selv 
utforming av planen. En økonomiplan skal med utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon gi et 
realistisk anslag over kommunens fremtidige utgifter og inntekter fire år frem i tid. Økonomiplanen 
skal være et instrument til hjelp for kommunens handlefrihet, og til å foreta prioriteringer innenfor 
kommunelovens krav til økonomisk balanse. Økonomiplanen skal revideres dersom det forekommer 
vesentlige endringer i planperioden. 
 
 
 
Budsjettbehandlingen 
 


Kommunestyret vedtar neste års budsjett og økonomiplan i sitt møte i desember året før budsjettåret. 
Kommunestyret og formannskapet orienteres om hele kommunens økonomiske situasjon etter utløp 
av hvert tertial. 
 
Budsjettforslaget inkludert økonomiplan, skal vedtas endelig av kommunestyret i møte 13. desember 
2011. I samsvar med forskrift for årsbudsjett §3 skal formannskapets innstilling legges ut til 
alminnelig ettersyn i minimum 14 dager før kommunestyrets sluttbehandling. 
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Rammebetingelser og nøkkeltall  
 


Finansieringssystemet 
 


Finansieringssystemet for kommuner og fylkeskommuner er basert på at kommunesektorens 
inntektsfundament i størst mulig grad skal bestå av skatteinntekter og rammeoverføringer, såkalte 
frie inntekter. Innenfor rammen av gjeldende lover og regler bestemmer kommunene og fylkes-
kommunene selv hvordan de frie inntektene skal disponeres. Høy andel frie inntekter bidrar til større 
frihet for kommunesektoren til å foreta egne prioriteringer i tråd med lokale behov. Hensikten med 
inntektssystemet er å jevne ut forskjellene i skatteinntekter mellom kommunene og samtidig tilpasse 
inntektene til kommunenes kostnadsstruktur.  
 
Gjennom inntektssystemet fordeles de frie inntektene mellom kommunene og fylkeskommunene. 
For å oppnå en jevnere fordeling og større forutsigbarhet i kommunenes inntekter har Stortinget 
vedtatt enkelte endringer i systemet som ennå er under innfasing. Et viktig formål med omleggingen 
er å oppnå en jevnere inntektsfordeling mellom kommunene. På den bakgrunn er det vedtatt 
omlegginger knyttet til økt symmetrisk inntektsutjevning, lavere skatteandel og statliggjøring av 
selskapsskatten. For å dempe utslagene for enkeltkommuner vil økningen i den symmetriske 
inntektsutjevningen innføres over flere år. Tilbakeføring av kommunenes andel av selskapsskatten til 
staten og lavere skatteandel vil gjøre kommunenes inntekter mer forutsigbare. 
 
Som en del av omleggingen er det også vedtatt endringer i distriktspolitiske tilskudd, samt innføring 
av veksttilskudd, hovedstadstilskudd og ny overgangsordning. I tillegg er rutinene for oppdatering av 
befolkningstall i inntektsberegningene endret, for å øke forutsigbarheten for kommunene.  
 
Forskjellene mellom landets kommuner er til dels store når det gjelder kostnadsstruktur som følge av 
bl.a. ulik demografi, levekårsforhold m.m. Forskjellene gjør at etterspørselen etter kommunale 
tjenester, og kostnadene ved disse, vil variere mellom kommunene. Formålet med utgiftsutjevningen 
er å fange opp slike forhold.  På grunnlag av objektive kriterier foretas en omfordeling av skatte-
inntektene mellom kommunene i forhold til et gjennomsnitt for landet. De enkelte elementene i 
utgiftsutjevningen kalles kostnadsnøkler og er vektet i forhold til sin betydning. For 2012 er det i alt 
28 kostnadsnøkler med følgende vekting: 
 
    
Kostnadsnøkkel Vekting 


Innbyggere 0-2 år 0,0081
Innbyggere 3-5 år 0,0924
Innbyggere 6-15 år 0,2864
Innbyggere 16-22 år 0,0205
Innbyggere 23-66 år 0,0922
Innbyggere 0-17 år 0,0022
Innbyggere 18-49 år 0,0056
Innbyggere 50-66 år 0,0069
Innbyggere 67-79 år 0,0502
Innbyggere 80-89 år 0,0715
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Innbyggere 90 år og over 0,0459
Landbrukskriterium 0,0030
Reiseavstand innen sone  0,0129
Reiseavstand til nabokrets 0,0129
Basiskriterium 0,0226
Innvandrere 6-15 år, ekskl. 
Skandinavia 


0,0083


Norskfødte med innvandrerforeldre 
6-15 år, ekskl. Skand. 


0,0009


Dødlighetskriterium 0,0444
Barn 0-15 år med enslig forsørger 0,0112
Lavinntektskriteriet 0,0060
Uføre 18-49 år 0,0038
Flyktninger uten integreringstilskudd 0,0039
Opphopingsindeks 0,0115
Urbanitetskriteriet 0,0148
Psykisk utviklingshemmede 16 år og 
over 


0,0445


Ikke-gifte 67 år og over 0,0422
Barn 1-2 år uten kontantstøtte 0,0570
Innbyggere med høyere utdanning 0,0182
 
Sum 1,0000


 
Gjennomsnittelig vekting – dvs. indeksberegnet utgiftsbehov for Marker kommune i 2012 er i 
Statsbudsjettet beregnet til 1,0649. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enkelte kommunale oppgaver er fremdeles finansiert av øremerkede tilskudd fra staten. Gjennom 
øremerkede tilskudd velger staten en særskilt finansiering av utvalgte formål. Som regel vil bruk av 
øremerkede tilskudd bidra til at den kommunale ressursbruken vris mot tjenester som omfattes av til-
skuddsordningene, og at kommunene prioriterer dette på bekostning av andre oppgaver. Øremerkede 
tilskudd skal som hovedregel forbeholdes nasjonale prioriteringsområder i en oppstartsfase, eller 
finansiering av oppgaver som få kommuner har ansvaret for.  
 
Oversikten under viser sum inntekter fra frie inntekter som her inkluderer skatt på inntekt og formue, 
rammetilskudd og eiendomsskatt for Østfoldkommunene i 2010 (siste kjente regnskapsår). Beløp er 
oppgitt til kroner pr innbygger. (Kilde: SSB Kostra). 
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 Frie inntekter 2010, kr pr innbygger  


 Rammetilskudd 
Skatt på inntekt 


og formue Eiendomsskatt 


Andre direkte 
og indirekte 


skatter 


 
Sum frie 
inntekter 


Halden  15 073 18 576 2 675 1 36 326 
Moss  11 072 20 446 2 872 0 34 390 
Sarpsborg  14 467 18 481 2 102 149 35 200 
Fredrikstad  12 688 20 085 1 568 0 34 341 
Hvaler  13 027 22 569 0 0 35 596 
Aremark  30 217 18 847 0 45 49 108 
Marker  20 893 17 922 221 12 39 048 
Rømskog  40 820 21 314 0 0 62 134 
Trøgstad  16 826 19 667 0 11 36 504 
Spydeberg  10 956 22 023 1 160 2 34 140 
Askim  11 238 18 833 2 491 1 734 34 296 
Eidsberg  15 691 19 743 0 1 35 435 
Skiptvet  15 578 18 985 3 256 6 37 826 
Rakkestad  18 771 19 170 0 1 37 942 
Råde  11 232 21 653 1 886 1 34 773 
Rygge  10 522 22 846 2 771 0 36 139 
Våler  11 778 20 786 0 4 32 567 
Hobøl  12 873 20 392 1 311 0 34 576 
Østfold  13 503 19 773 1 849 124 35 248 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Netto driftsresultat er det viktigste resultatmålet for kommunene og bør være minst 3 % av brutto 
driftsinntekter i alle fall som et gjennomsnitt over noen år. Et netto driftsresultat på mindre enn 3 % 
betyr i følge Teknisk beregningsutvalg for kommuneøkonomien, TBU, at kommunene tærer på sine 
verdier.  
 
I 2010 ble samlet netto driftsresultat for landets kommuner utenom Oslo 2,3 %, mens det i Østfold 
ble 1,1 %. Østfold kom altså dårligere ut enn landssnittet. Marker derimot noterte 2,6 %, dvs. bedre 
enn gjennomsnittet. Siste gang Marker leverte negativt resultat var i 2001. 
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Figuren under viser netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for kommunen i Østfold for 
2010 som er siste kjente regnskapsår. (Kilde: SSB Kostra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2012 er det beregnet et netto resultat på 3,4 % - altså over 
nedre anbefalte grense. 
 


 
Statsbudsjettet 
 


I forslag til Statsbudsjett for 2012 legger regjeringen opp til en realvekst i kommunesektorens 
samlede inntekter fra 2011 til 2012 på om lag 5,0 milliarder kroner eller 1,4 pst. Av veksten utgjør de 
frie inntektene ca 3,7 milliarder. Det tilsvarer en vekst i frie inntekter på ca 1,3 %. Det er verdt å 
merke seg at denne økningen er knyttet til anslag på inntektsnivået i 2011 som ble lagt til grunn i 
revidert nasjonalbudsjett 2011, og ikke det som faktisk blir resultatet for 2011: 
 


Frie inntekter      3,7 mrd 
Tiltak finansiert over rammetilskuddet   0,8 mrd 
Øremerkede tilskudd    0,2 mrd 
Gebyrinntekter    0,3 mrd 
Samlede inntekter    5,0 mrd 
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Kommunene i Østfold anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,0 prosent. I 
Østfold har 13 av 18 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst 
har Skiptvet kommune med 6,6 %, mens Rømskog kommune har lavest vekst med 2,0 %. For 
Marker kommune noteres en vekst på 5,0 %. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2011. 


   Vekst fra RNB Vekst fra anslag 


    2011 til 2012 på regnskap 2011-2012 


  Netto dr.utg Netto  Anslag på Nominelle Prosent Nominelle Prosent 


  % dr.innt lånegjeld frie innt kroner   kroner   


Kommune 2010 2010 2012 (1 000 kr)   (1 000 kr)   


0101 Halden -0,8 48 062 1 268 497 68 514 5,7 64 029 5,3 


0104 Moss 1,8 6 231 1 268 959 43 778 3,6 39 113 3,2 


0105 Sarpsborg 2,9 35 899 2 291 044 116 860 5,4 108 755 5,0 


0106 Fredrikstad -0,5 47 382 3 197 351 156 622 5,2 145 133 4,8 


0111 Hvaler 8,4 57 679 183 471 6 683 3,8 6 021 3,4 


0118 Aremark 0,7 31 083 82 209 4 346 5,6 4 129 5,3 


0119 Marker 2,6 36 396 161 327 8 200 5,4 7 668 5,0 


0121 Rømskog 4,7 31 027 47 519 946 2,0 842 1,8 


0122 Trøgstad 3,5 24 873 238 041 11 096 4,9 10 305 4,5 


0123 Spydeberg 1,3 40 583 240 260 12 150 5,3 11 337 5,0 


0124 Askim 2,4 37 130 638 481 32 554 5,4 30 265 5,0 


0125 Eidsberg -0,1 49 502 491 839 27 451 5,9 25 767 5,5 


0127 Skiptvet 1,7 11 248 166 591 10 341 6,6 9 793 6,2 


0128 Rakkestad 1,8 51 116 366 151 13 452 3,8 12 284 3,5 


0135 Råde 0,8 27 886 299 969 14 678 5,1 13 593 4,7 


0136 Rygge 0,7 34 021 615 329 27 538 4,7 25 311 4,3 


0137 Våler -1,8 31 746 198 530 6 892 3,6 6 186 3,2 


0138 Hobøl -0,3 32 907 212 437 10 038 5,0 9 290 4,6 
Fordeles gjennom 
året     10 000         


Sum Østfold 1,1 37 509 11 978 003 572 140 5,0 529 821 4,6 


Østfold 
fylkeskommune 9,9 5 759 2 402 549 105 054 4,6 94 127 4,1 
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Ved beregning av realveksten i inntektene er det lagt til grunn en prisvekst på kommunal tjeneste-
yting (deflator) på 3,25 pst. fra 2011 til 2012. Lønnsanslag utgjør 4,0 %, mens konsum utgjør ca 2,0 
%.    
 
Kommunesektorens frie inntekter som består av rammetilskudd og skatteinntekter, utgjør nærmere 
70,0 %. av kommunesektorens samlede inntekter - for Marker kommune ca 64,0 %. i siste avlagte 
regnskap 2010. Disse inntektene kan kommunen i utgangspunktet disponere fritt innenfor rammen av 
gjeldende lover, forskrifter og regelverk. 
 
Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og fylkes-
kommunene. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser for kommunenes og 
fylkeskommunenes skattøre. I Kommuneproposisjonen ble det signalisert at skattørene for 2012 skal 
fastsettes ut fra et mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40,0 % av de 
samlede inntektene. Som følge av samhandlingsreformen får kommunene overført om lag 5,6 mrd. 
kroner fra de regionale helseforetakene i form av økt rammetilskudd. Overføringen av midler i 
forbindelse med samhandlingsreformen er holdt utenom beregningsgrunnlaget ved fastsettelsen av 
skattørene. For å oppnå en skatteandel på 40,0 % når overføringene knyttet til samhandlingsreformen 
holdes utenom, foreslås de kommunale skattørene for personlig skattytere økt fra 11,3 pst. i 2011 til 
11,6 pst. i 2012, dvs. en økning med 0,3 prosentenheter. For skattesvake kommuner som Marker er 
det som hovedregel ikke noe fordel med økt kommunalt skattøre. 
 
Regjeringen foreslår nye øremerkede tilskudd i rammetilskuddet til kommunene fra 2012: 
 


• 64,6 mill valgfag ungdomskole 1,5 time 8. trinn fra høsten 2012. Tas sikte på at tilbudet 
utvides til 9. og 10. trinn fra høsten 2013 og 2014. 


• 150 mill øremerket tilskudd til dagaktivitetstilbud for demente: 150 mill. kroner til etablering 
av 2 300 dagaktivitetsplasser. Årsverk til dagaktivitetsplassene dekkes innenfor veksten i frie 
inntekter. 


• 262 mill Øyeblikkelig hjelp. En start på oppbyggingen. 
 
 


Prognosemodellen fra Kommunenes Sentralforbund (KS) er lagt til grunn for beregning av ramme-
tilskudd og skatt på inntekt/formue i rådmannens budsjettforslag. Dette gir følgende resultat for 2012 
sammenlignet med foreløpig beregnet resultat for 2011: 
 


(kr x 1.000) 
 


  Innbygger Utgifts- Overg./ Utenfor Skjønn/  Selskaps- Inntekts- Sum Skatt 
  tilskudd utjevn Bykletr overg ekstraord skatt utjevning tilskudd innt/form


2011 66 304 8 282 -511 1 142 800 0 14 732 90 749 58 603 
2012 72 894 10 632 -242 814 600 0 16 642 101 340 59 921 


Endr.kr 6 590 2 350 269 -328 -200 0 1 910 10 591 1 318 
Endr.% 9,94 % 28,37 % -52,64 % -28,72 % -25,00 % 0,00 % 12,96 % 11,67 % 2,25 % 


 
Av økningen utgjør antatte kostnader i forbindelse med samhandlingsreformen ca 4,2 mill. kroner. 
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Eiendomsskatt 
 


Eiendomsskatt er det kommunene selv som vedtar og skriver ut. Tidligere var det et krav om at den 
skulle gjelde for bymessig bebyggelse og/eller for verker og bruk. Lovendring med virkning fra 2007 
gir mulighet til å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen. Dette innebærer at kommunen kan 
skrive ut eiendomsskatt på næringseiendommer, forretningsbygg, boliger og fritidsboliger. 
 
I 2010 skrev 11 kommuner i Østfold ut eiendomsskatt. Oversikten under viser at Marker, Skiptvet, 
Askim og Spydeberg bare har eiendomsskatt på verker og bruk. Når det gjelder eiendomsskatt fra 
boliger og fritidseiendommer viser tabellen nedenfor at Rygge og Moss hadde høyest inntekter pr. 
innbygger. Eiendomskatten i Østfold utgjorde i 2010 ca. 3,30 % av kommunenes samlede brutto 
driftsinntekter – for Marker kun 0,37 %.  
 


Kommune 
 


 
2003 


 
2004 


 
2005 


 
2006 


 
2007 


 
2008 


 
2009 


 
2010 


Herav 
bolig/fritids-
eiendommer


 
Skiptvet 


 
1 703 


 
1 681 


 
2 197 


 
2 683 


 
3 422 


 
3 469 


 
3 285 


 
3 256 


 
0 


Moss 958 1 311 2 975 3 000 2 424 2 178 2 279 2 872 2 730 
Rygge 0 0 0 0 1833 2714 2759 2771 2 245 
Halden 1 459 1 463 1 305 1 319 1 297 1 707 2 690 2 675 1 266 
Askim 1 389 2 323 2 611 3 165 2 493 2 542 2 497 2 491 0 


Sarpsborg 1 520 1 507 1 572 1 752 1 808 1 814 1 792 2 102 1 564 
Råde 0 0 0 0 0 0 0 1 886 1 699 


Fredrikstad 965 1 187 2 672 2 705 2 131 2 047 1 555 1 568 838 
Hobøl 0 0 0 0 1 384 1 301 1 331 1 311 1 123 


Spydeberg 717 671 856 1 018 1 227 1 240 1 145 1 160 0 
Marker 46 166 159 156 180 212 221 221 0 


 
 
Lånegjeld 
 


Gjelden i Østfold-kommunene økte betydelig i perioden 2003-2009, mens utviklingen i 2010 bare 
viser en svak vekst. På landsbasis viser KOSTRA-tallene en betydelig gjeldsvekst i 2010. 
Diagrammet på neste side viser konserntall der også tall fra kommunale foretak er tatt med. Dette gir 
bedre data for å sammenligne kommunene enn ved bare å ta med data fra kommuneregnskapene. 
Netto lånegjeld defineres i KOSTRA som langsiktig gjeld (ekskl. pensjon) fratrukket totale utlån og 
ubrukte lånemidler. Figuren under viser netto lånegjeld og langsiktig gjeld i % av brutto drifts-
inntekter for Østfoldkommunene i 2010 som er siste kjente regnskapsår.  Her ser vi at Marker 
kommune nå har en netto lånegjeld klart under gjennomsnittet i fylket og landet for øvrig. (Kilde: 
SSB Kostra) 
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I budsjettforslaget for 2012 har rådmannen forutsatt låneopptak på samlet kr 6.798.000, derav kr 
5.800.000 i nye lån og kr 998.000 i ubrukte lånemidler til følgende formål: 
 


Kloakkledningsnett kr 1 300 000
Renseanlegg Svendsbykrysset kr 800 000
Kunstgressbane (ubr.lån) kr 998 000
IKT kr 400 000
ENØK-tiltak komm.bygg kr 3 200 000
Naturfagrom Marker skole kr 100 000


Sum kr 6 798 000


Derav nye lån  kr 5 800 000
 
 


 


  
 
 


I tillegg til dette kommer 2,0 mill. kroner som lån til videreutlån fra Husbanken. Budsjetterte avdrag 
er 5,4 mill. kroner, mens minste avdrag etter vekting er 3,6. kroner. Det vil si at det forutsettes mer i 
betalte avdrag enn det som kreves etter vekting – se vedlagte note til obligatorisk budsjettskjema 1A 
for utregning. 
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Fondsbeholdningen 
 


Fondsbeholdningen i Østfoldkommunene varierer i stor grad og har blant annet sammenheng med 
kommunenes strategi for finansiering av investeringer og uforutsette atgifter. Det er stor variasjon 
kommunene i mellom når det gjelder midler på disposisjonsfondet. Endringene fra år til år viser at 
fondskapitalen er en viktig buffer mot uforutsette forhold på inntekts- og utgiftssiden og som 
egenkapital for å redusere lånefinansieringen ved investeringer. Figuren under viser fonds-
beholdningen i kroner pr innbygger for Østfoldkommunene i 2010 som er siste kjente regnskapsår.  
(Kilde: SSB Kostra) 
 


 
 
 
 
Det er viktig for kommunene å gjenoppbygge store nok disposisjonsfond som en økonomisk 
sikkerhet mot sviktende inntekter og uforutsette utgiftsøkninger. Marker har gjennom de siste årene 
klart å sette av forholdsvis betydelige beløp på slikt fond, men har samtidig også fortløpende brukt 
av avsetningene – dels gjennom vedtak i løpet av året utover det som har vært budsjettert.  
 
Det må være et mål å bygge opp et fond som kan forbli av en viss størrelse. Fondet svekkes dersom 
en ikke samtidig tilfører minimum tilsvarende det som går ut.  
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Rådmannen vil derfor mane til forsiktighet i bruk av fondet fremover og samtidig foreslå avsetning 
når det er mulig. I budsjettforslaget er ingen ”varige” tiltak finansiert eller delfinansiert gjennom 
disposisjonsfond. Gjennom budsjettforslaget for 2012 legger rådmannen opp til en netto oppbygging 
av fond ved at det foreslås avsatt 5,9 mill. kroner samtidig som det benyttes i alt 1,7 mill – dvs. netto 
avsetning på 4,2 mill. kroner. Ved utgangen av 2011 var disposisjonsfondet i Marker på ca 4,8 mill. 
kroner. 
 
Det presiseres at budsjetterte avsetninger forutsetter tilstrekkelig positivt netto driftsresultat for at 
avsetninger kan gjennomføres iht. budsjett.  
 
Det forutsettes følgende bruk og avsetning av fond i basisbudsjett og for nye foreslåtte tiltak: 
 


     
Bruk og avsetninger av fond i 2012   kr x 1.000


Basisbudsjett:   
Bruk av bundne fond ‐ Innovasjon Grenseland, ansvar 7640   ‐650
Avsetning likviditetsreserven, ansvar 9400  100
Bruk av fond selvkost avløp/rensing tømming slam, ansvar 5102  ‐108
Bruk av fond jakt/fiskestell, ansvar 5231  ‐20
Avsetning til fond selvkost vannforsyning, ansvar 5101  69
Avsetning til fond selvkost avløp/rensing, ansvar 5102  19
Avsetning til fond selvkost renovasjon, ansvar 5103  274
Avsetning til fond ‐ Vedlikehold, ansvar 5110  120
Avsetning til fond ‐ Utviklingsavtalen, ansvar 7680  2 700
     
Tiltak 2012:   
Bruk av disposisjonsfond ‐ Møbler Marker rådhus , ansvar 5110  ‐120
Bruk av disposisjonsfond ‐ tidl. avsetn. kunstgress, ansvar 5110  ‐800
Bruk av disposisjonsfond ‐ brannalarm Ørje kirke, ansvar 1700  ‐44
Avsetning til fond pedagogisk rådgivning, ansvar 1480  150
Avsetning til disposisjonsfond, ansvar 9400  2 487
     
Sum bruk av fond i driftsdelen av budsjettet 2012  ‐778
Sum avsetning i driftsdelen av budsjettet 2012  5 919
Sum netto avsetninger i driftsdelen av budsjettet 2012  5 141
     
Sum bruk av fond i investeringsdelen av budsjettet 2012  ‐964
Sum avsetning i investeringsdelen av budsjettet 2012  0
Sum netto avsetninger i investeringsdelen av budsjettet 2012  ‐964
     


Sum netto avsetninger av fond i 2012  4 177
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Kommunale avgifter/gebyrer 
 


For vann, avløp, renovasjon og feiing er det gjort vedtak på at kostnadene skal være til selvkost. Det 
vil si at gebyrinntektene skal dekke de faktiske kostnadene ved å produsere tjenestene, og det er ikke 
lov å tjene penger på disse tjenestene. Gebyrinntekter over selvkost avsettes på et selvkostfond, og 
størrelsen på dette fondet påvirker budsjetteringen av gebyrene framover. Dersom inntektene er 
lavere enn utgiftene, kan differansen dekkes opp av tidligere avsatt fond. Dersom det ikke er penger 
på fondet, vil underskuddet regnskapsføres som en utgift, men vil kunne dekkes inn ved høyre 
inntekter enn selvkost over de neste årene.  
 
For 2011 ble gebyrene innen vann og avløp holdt på samme nivå som året før, mens vi reduserte 
renovasjonsgebyret til faste husstander. For 2011 har vi en høyere inndekning enn 100 % innen vann, 
mens vi innen avløp har et relativt stort underskudd. Dette skyldes ekstraordinære vedlikeholds-
kostnader knyttet til lekkasjer og nødvendig utskifting av utstyr. Inntektene knyttet til renovasjon er 
fortsatt for høye i forhold til kostnadene. I sum innebærer dette en liten reduksjon av vannavgiften, 
en økning av avløpsgebyret, og en betydelig reduksjon av renovasjonsgebyret i 2012 – se 
rådmannens innstiling.   
 
Innen områdene oppmåling/byggesak er kostnadene vesentlig over inntektene, og det er ikke gjort 
vedtak om kostnadsdekning på disse områdene. Det foreslås en mindre økning av noen av gebyrene 
på disse områdene.  
 
Det foreslås også noen justeringer på oppmålingsgebyrene. Komplett oversikt over forslag til alle 
avgifter/gebyrer følger rådmannens budsjettinnstilling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager 2012 
 


I samsvar med forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-
kommunale barnehager § 4 legger rådmannen frem forslag til tilskuddsatser til barnehagene som del 
av budsjettframlegget. Driftstilskudd, skjønnsmidler og tilskudd til tiltak for barn med nedsatt 
funksjonsevne i de ikke-kommunale barnehagene, ble innlemmet i kommunenes rammetilskudd fra 
staten f.o.m. 2011. Barnehageloven § 14 ble fra samme tidspunkt endret og gir kommunene ansvar 
for å yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, private barnehager i kommunen. Forskrift om 
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likeverdig behandling har som formål å sørge for at private barnehager behandles likeverdig med 
kommunale barnehager ved tildeling av offentlig tilskudd. § 4 i forskriften pålegger kommunen å 
kunngjøre neste års tilskuddsatser som del av årsbudsjettet. 
 
Det kommunale tilskuddet skal bestå av to deler; et tilskudd til ordinære driftskostnader og et 
tilskudd til kapitalkostnader. Satsene skal beregnes ut fra hva kommunen bevilger til egne 
kommunale barnehager i budsjettet for 2012 og skal beregnes per heltidsplass. 
 
Etter at forskriften ble gjort gjeldende fra 2011 er det gjort flere justeringer av denne som følge av at 
departementet har funnet faktiske feil i både forskrift og tilhørende veileder. Det har vært og er 
fremdels mange ubesvarte spørsmål fra kommunene knyttet til ordningen - noe som har medført en 
del missnøye og klager både fra kommunene og barnehagene. Det er lovt en ny vedleder om kort tid 
– rådmannen håper at denne vil bidra til å oppklare og presisere forskriften bedre enn tidligere. 
 
I rådmannens budsjettforslag for 2012 er forslag til tilskuddsatsene til de ikke-kommunale 
barnehagene beregnet med utgangspunkt i budsjett delt på stipulert gjennomsittelig barnegruppe for 
den kommunale barnehagen, Grimsby. Det beregnes en sats for barn over tre år og en sats for barn 
under tre år. Barn regnes som under tre år til og med det kalenderåret de fyller tre år. Foreldre-
betaling skal trekkes fra i beregningsgrunnlaget, og 4 % skal legges til som administrative kostnader. 
I tillegg kommer kapitalkostnadene der det er foreslått benyttet nasjonale satser. 
 
Dersom det gis ekstrabevilgninger i budsjettet til Grimsby barnehage i løpet av året, skal det foretas 
en justering i tilskuddsatsene, slik at de private barnehagene også får en slik tilleggsbevilgning. Dette 
vil for eksempel være aktuelt ved lønnsoppgjør. Ved avvik mellom budsjett og regnskap i den 
kommunale barnehagen skal kommunen i forbindelse med avleggelsen av regnskapet fatte vedtak 
om etterjustering av tilskudd til private barnehager – dette kan være både i form av trekk og 
etterbetaling. 
 
Rutiner for rapportering, telling og utbetaling er regulert gjennom lokale retningslinjer om likeverdig 
behandling (k.sak 10/11) samt inngåtte samarbeidsavtaler med den enkelte barnehage. Merk at 
retningslinjene i samsvar med vedtaket skal opp til ny vurdering innen 1.mars 2012. 
 
Etter vedtak i statsbudsjettet skal de private barnehagene som et minimum ha 91 % av 
tilskuddsatsene. Fra 1. august 2012 øker dette til 92 %.  
 
Under ellers uendrede forutsetninger ville tilskuddsatser for private barnehager i 2012 bli som følger 
(opprinnelige satser 2011 i parentes): 


 


 Driftskostnader Kapitalkostnader Totalt 
 


Små barn 0-2 år pr  
heltidsplass 147.000  (141.222)


 
7.800  (7.800) 154.800  (149.022)


Store barn 3-6 år pr 
heltidsplass 69.298  (67.050)


 
7.800  (7.800) 77.098  (74.850)
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Som ledd i å likestille den kommunale barnehagen med de ikke-kommunale vil rådmannen i sitt 
budsjettforslag foreslå tilpasninger av åpningstiden i Grimsby barnehage som også vil påvirke 
beregning av satsene for de ikke-kommunale barnehagene. Det foreslås at Grimsby stenges 4 uker på 
sommeren slik som de ikke-kommunale barnehagene gjør, se egen sak for nærmere redegjørelse av 
dette. Direkte effekt i reduserte utgifter for Grimsby barnehage som følge av sommerstengt er 
beregnet til kr 110.000 (inkludert redusert behov for reinhold). Når dette legges inn i modellen for 
beregning av tilskudd til de ikke-kommunale får det følgende konsekvens: 
 


 Driftskostnader Kapitalkostnader Totalt 
 


Små barn 0-2 år pr  


 


heltidsplass 143.237  (141.222)
 


7.800  (7.800) 151.037  (149.022)
Store barn 3-6 år pr 
heltidsplass 67.207  (67.050)


 
7.800  (7.800) 75.007  (74.850)


 
 


Den reelle samlede reduksjonen i tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene avhenger helt av 
innmeldt barnetall ved inngangen til 2012 (ukjent pr. nå). Tar vi utgangspunkt i barnetallene som var 
registrert på samme tid i 2011 vil sommerstengningen innebære ca kr 140.000 i samlet lavere 
tilskudd. Sammen med den direkte effekten for Grimsby barnehage vil dette grepet gi en samlet 
redusert utgift for 2012 med kr 250.000. 
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Forslag til driftsrammer budsjett 2012 
 


Marker formannskap behandlet egen sak om rammetildeling 15. september – f.sak 51/11. Her ble 
virksomhetenes netto driftsrammer for 2012 foreløpig konsekvensjustert. Utgangspunktet var 
vedtatte budsjettrammer for 2011 korrigert for de på dette tidspunktet kjente utgifter og inntekter 
som må tas hensyn til for 2012. Konsekvensjusteringen som da ble foretatt er kun å anse som 
retningsgivende da det er kommunestyret som foretar endelig rammefordeling. Se eget vedleggshefte 
for utregning av konsekvensjusterte budsjettrammer.  
 
Vedtak f.sak 51/11: 
 
 


1. Konsekvensjusterte netto driftsrammer for budsjettåret 2012 settes foreløpig til (kr x 1000): 
 


Virksomhet 
Netto 


ramme
Politisk styring, fellesutgifter, sentraladministrasjonen 32 195
Næringsutvikling 908
Marker skole 35 573
Grimsby barnehage 3 827
Familie og helse 12 764
NAV 4 944
Utviklingshemmede 6 508
Omsorg     41 752
Forvaltning, drift og vedlikehold 12 184
Plan og miljø 2 294
Kultur og fritid 3 102
Bibliotek 1 068


Sum konsekvensjusterte netto driftsrammer 157 119
 


2. Etter at statsbudsjettet er lagt fram 6. oktober vurderer formannskapet rammene på nytt. 
 


3. Endelig rammetildeling foretas av kommunestyret i forbindelse med behandling av budsjett 
2012. 


  


4. Eventuelle merinntekter etter Stortingets behandling av statsbudsjett søkes primært avsatt til 
disposisjonsfondet. 


  


5. Årsbudsjett 2012 danner første året i økonomiplanperioden 2012-2015. 
 
 


Etter forslaget til konsekvensjustering stod det på dette tidspunktet igjen en udisponert sum til nye 
tiltak og/el avsetninger på i overkant av 2,4 mill. kroner.  
 
Statsbudsjettet for 2012 ble offentliggjort 6.oktober. En konsekvensanalyse av dette ble forelagt 
formannskapet i deres møte 13. oktober. Statsbudsjettet legger opp til en samlet merinntekt for 
Marker kommune gjennom rammetilskudd og skatt i forhold til antatt i rammesaken på i underkant 
av 1,3 mill kroner. Udisponert sum blir da økt til 3,7 mill. kroner: 
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(kr x 1.000) 
 
Til disposisjon etter konsekvensjusteringer i rammesaken:        2 447
 


Endring i statsbudsjettet:         + 1 252
 
 


Til disposisjon etter statsbudsjettet:  3 699
 
 


I samme møte anmodet formannskapet rådmannen om å vurdere tiltak for å øke den samlede 
disponible frie rammen ytterligere slik at denne utgjør minimum 4,5 mill. kroner – dvs. en ytterligere 
økning på minimum kr 800.000. Som følge av dette legger rådmannen derfor frem følgende forslag 
for ytterligere justeringer av basisrammene: 
 
(kr x 1.000) 
 
Reduserte lønnsutgifter innen virksomhet Utviklingshemmede som følge av  
intern omorganisering og effektivisering 
 


‐300


Økte overføringer fra staten til prosjektstilling beredskap 
 


‐100


Endring av beredskap brann 
 


‐300


Reduksjon kjøp av pedagogisk ressurs barnehage med 10 % stilling 
 


‐50


Sommerstenging av Grimsby barnehage 4 uker (effekt Grimsby samt påvirkning  
av størrelse på tilskudd til ikke‐kommunale barnehager) 


‐250


 
 


Sum forslag til ytterligere korrigeringer 


 


‐1 000


 
 


Disse forslagene er nå innbakt i budsjettforslagets talldel. 
 
Når vi så summerer opprinnelig resultat fra rammesaken, merinntekter fra statsbudsjettet og 
rådmannens ytterligere korrigeringer av basisrammen står vi igjen med et positivt resultat for nye 
tiltak og eller avsetning i 2012 på kr 4.699.000, dvs. noe over det formannskapet satte som 
minimum: 
 
(kr x 1.000) 
 
Til disposisjon etter konsekvensjusteringer i rammesaken:        2 447
Endring i statsbudsjettet:         + 1 252


Ytterligere korrigeringer av basisrammen       +  1 000
 
Sum endring fra rammesaken: = 4 699


 
 


Årslønnsveksten fra 2011 til 2012 er i konsekvensjusteringen nå beregnet til 4,7 mill. kroner. Dette 
utgjør en årslønnsvekst fra 2011 til 2012 ca 4,0 %. Dette er innarbeidet i budsjettforslaget. 
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Kommunens andel av pensjonspremien har økt betydelig de siste årene. Beregning av premien er en 
kompleks prosess og ”rett” premie har vi ikke full oversikt over før ved utgangen av året. Men ut fra 
de signaler som KLP (Kommunal landspensjonskasse) har gitt i møte med rådmannen, anslås 
premien til 16,5 pst. - derav arbeidsgivers andel blir 14,5 pst. Dette er uendret fra 2011, men det 
varsles samtidig en økning på mellom 0,5 og 1,0 % fra 2013.  
 
Premieavsetningen til STPK (Statens pensjonskasse) er for 2012 beregnet til 13,3 – derav 
arbeidsgivers andel blir 11,25 pst. Dette er en økning på 0,8 % fra 2011. 
 
Utover korrigering for lønnsveksten legger ikke rådmannen opp til noen kompensasjon for forventet 
prisvekst fra 2011 til 2012 – dette på samme måte som for de siste årene. 
 
Rådmannen og virksomhetene har hatt de foreløpige konsekvensjusterte rammene som formann-
skapet har hatt til vurdering som utgangspunkt for sine budsjettforslag. Ønsker utover det som de 
tildelte rammene gir rom for, ligger ved budsjettdokumentene som forslag til tiltak – jfr. egen 
oversikt over forslag til prioriterte tiltak (del av dette dokumentet) og ikke-prioriterte tiltak (eget 
vedleggsdokument).  
 
Under følger rådmannens forslag til endelig korrigering av rammene i tabellform med tilhørende 
kommentarer. Merk at disse tabellene viser utregning av konsekvensjusterte netto driftsrammer før 
eventuelle endringer gjennom budsjettvedtaket. Det vil si at alle eventuelle nye tiltak som vedtas av 
kommunestyret utover konsekvensjusteringene under, kommer i tillegg og vil fremkomme i egne 
obligatoriske budsjettskjemaer og hovedoversikter. Merk videre at kommunestyret gjennom 
budsjettvedtaket vedtar netto driftsrammer for virksomhetene – det vil si at virksomhetene seinere 
ved behov selv vil kunne foreta interne justeringer innenfor tildelt ramme. Eventuelle seinere 
budsjettjusteringer som påvirker rammefordelingen mellom virksomhetene må behandles av 
kommunestyret. 
 
 
Tabellene på de neste sidene viser utregning av foreslåtte netto driftsrammer for virksomhetene i 
2012 basert på: 
 


 F.sak 51/11: Opprinnelig vedtak som inkluderer veiledende foreløpig 
ramme. 
 


 Øvrig korrigering: Øvrig korrigering som ikke var kjent/avklart på tidspunkt for 
behandling av f.sak 51/11 og/el resultat av organisatoriske el. 
tekniske justeringer. Inkluderer rådmannens forslag til 
ytterligere korrigeringer av basisrammen presentert for 
formannskapet i deres møte 13.oktober. 
 


 Ramme 2012: Endelig rammeforslag for 2012 eksl. eventuelle nye tiltak 
som ligger ved som forslag fra rådmannen, men ikke vedtatt. 
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Konsekvensjustert budsjettramme 2012 før nye tiltak:                                                    
Politisk styring, Fellesutgifter og Sentraladministrasjon 


 
 


Formannskapet vedtok foreløpige netto driftsrammen i sak 51/11. I tillegg foreslår rådmannen 
enkelte øvrige rammekorrigeringer for noen av virksomhetene – disse kommenteres eventuelt 
særskilt under. Endelig korrigert konsekvensjustert netto budsjettramme 2012 for denne 
virksomheten blir følgende: 
 
(kr x 1.000) 


  Fordelt fra Øvrig/annen Ny korrigert 
  f. sak 51/11 korr 2012 ramme 2012 


10 Lønnsutgifter 12 562 0 12 562 
11 Kjøp av varer og tjenester 3 572 0 3 572 
12 Kjøp av varer og tjenester 870 0 870 
13 Kjøp av tjenester fra andre 1 446 -50 1 396 
14 Overføringer 16 332 -140 16 192 
Sum utgifter 34 782 -190 34 592 
        
15 Finansutg/transaksjoner 1 023 0 1 023 
        
16 Salgsinntekter -110 0 -110 
17 Refusjoner -2 840 0 -2 840 
18 Overføringer 0 -100 -100 
Sum inntekter -2 950 -100 -3 050 
        
19 Finansinnt/transaksjoner -660 0 -660 
        
Netto drift 32 195 -290 31 905 
 
 


I kolonnen øvrig/annen korrigering foreslås ytterligere korrigering av rammen på netto 
 – kr 290.000 som følge av: 
 


• Reduksjon kjøp av ressurs til pedagogisk rådgivning barnehage med 10 %, dvs. kr 50.000, 
etter avtale med andre kommuner. 


 


• Overføring fra staten til prosjektstilling beredskap tilsvarende 20 % stilling, dvs. kr 100.000. 
 


• Reduksjon overføring til ikke-kommunale barnehager som følge av forslag om sommerstengt 
ved Grimsby barnehage i 4 uker, utgjør ca kr 140.000. 


 
Rammen for Politisk styring, Fellesutgifter og Sentraladministrasjon 2012 justeres dermed 
tilsvarende:   
 


kr 32.195.000 – kr 50.000 – kr 100.000 – kr 140.000  = kr 31.905.000. Dette før registrering av 
eventuelle nye tiltak. 
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Konsekvensjustert budsjettramme 2012 før nye tiltak: 
Næringsutvikling 


 
 


Formannskapet vedtok foreløpige netto driftsrammen i sak 51/11. I tillegg foreslår rådmannen 
enkelte øvrige rammekorrigeringer for noen av virksomhetene – disse kommenteres eventuelt 
særskilt under. Endelig korrigert konsekvensjustert netto budsjettramme 2012 for denne 
virksomheten blir følgende: 
 
(kr x 1.000) 


  Fordelt fra Øvrig/annen Ny korrigert 
  f. sak 51/11 korr 2012 ramme 2012 


10 Lønnsutgifter 162 0 162 
11 Kjøp av varer og tjenester 813 0 813 
12 Kjøp av varer og tjenester 575 0 575 
13 Kjøp av tjenester fra andre 210 0 210 
14 Overføringer 760 0 760 
Sum utgifter 2 520 0 2 520 
        
15 Finansutg/transaksjoner 1 950 0 1 950 
    0   
16 Salgsinntekter 0 0 0 
17 Refusjoner -2 650 0 -2 650 
18 Overføringer 0 0 0 
Sum inntekter -2 650 0 -2 650 
        
19 Finansinnt/transaksjoner -750 0 -750 
        
Netto drift 1 070 0 1 070 
 
 


I kolonnen øvrig/annen korrigering foreslår ingen ytterligere korrigering av rammen for dette 
området.  
 
Rammen for Næringsutvikling 2012 justeres dermed tilsvarende:    
 


kr 1.070.000 +/– kr 0 = kr 1.070.000. Dette før registrering av eventuelle nye tiltak. 
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Konsekvensjustert budsjettramme 2012 før nye tiltak: 
Grunnskolen 


 
 


Formannskapet vedtok foreløpige netto driftsrammen i sak 51/11. I tillegg foreslår rådmannen 
enkelte øvrige rammekorrigeringer for noen av virksomhetene – disse kommenteres eventuelt 
særskilt under. Endelig korrigert konsekvensjustert netto budsjettramme 2012 for denne 
virksomheten blir følgende: 
 
(kr x 1.000) 


  Fordelt fra Øvrig/annen Ny korrigert 
  f. sak 51/11 korr 2012 ramme 2012 


10 Lønnsutgifter 32 952 0 32 952 
11 Kjøp av varer og tjenester 4 217 0 4 217 
12 Kjøp av varer og tjenester 292 0 292 
13 Kjøp av tjenester fra andre 1 632 0 1 632 
14 Overføringer 418 0 418 
Sum utgifter 39 511 0 39 511 
        
15 Finansutg/transaksjoner 692 0 692 
    0   
16 Salgsinntekter -946 0 -946 
17 Refusjoner -2 992 0 -2 992 
18 Overføringer 0 0 0 
Sum inntekter -3 938 0 -3 938 
        
19 Finansinnt/transaksjoner -692 0 -692 
        
Netto drift 35 573 0 35 573 
 
 


I kolonnen øvrig/annen korrigering foreslår ingen ytterligere korrigering av rammen for dette 
området. 
 
Rammen for Grunnskolen 2012 justeres dermed tilsvarende:    
 


kr 35.573.000 +/– kr 0 = kr 35.573.000. Dette før registrering av eventuelle nye tiltak. 
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Konsekvensjustert budsjettramme 2012 før nye tiltak: 
Grimsby barnehage 


 
 


Formannskapet vedtok foreløpige netto driftsrammen i sak 51/11. I tillegg foreslår rådmannen 
enkelte øvrige rammekorrigeringer for noen av virksomhetene – disse kommenteres eventuelt 
særskilt under. Endelig korrigert konsekvensjustert netto budsjettramme 2012 for denne 
virksomheten blir følgende: 
 
(kr x 1.000) 


  Fordelt fra Øvrig/annen Ny korrigert 
  f. sak 51/11 korr 2012 ramme 2012 


10 Lønnsutgifter 4 666 -85 4 581 
11 Kjøp av varer og tjenester 309 0 309 
12 Kjøp av varer og tjenester 90 0 90 
13 Kjøp av tjenester fra andre 0 0 0 
14 Overføringer 77 0 77 
Sum utgifter 5 142 -85 5 057 
        
15 Finansutg/transaksjoner 7 0 7 
    0   
16 Salgsinntekter -1 065 0 -1 065 
17 Refusjoner -250 0 -250 
18 Overføringer 0 0 0 
Sum inntekter -1 315 0 -1 315 
        
19 Finansinnt/transaksjoner -7 0 -7 
        
Netto drift 3 827 -85 3 742 
 
 


I kolonnen øvrig/annen korrigering foreslås ytterligere korrigering av rammen på netto 
 – kr 85.000 som følge av: 
 


• Reduksjon som følge av forslag om sommerstengt ved Grimsby barnehage i 4 uker, utgjør ca 
kr 85.000 i ordinære driftsutgifter. 


 
 Rammen for Grimsby barnehage 2012 justeres dermed tilsvarende:    
 


kr 3.827.000 – kr 85.000 = kr 3.742.000. Dette før registrering av eventuelle nye tiltak. 
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Konsekvensjustert budsjettramme 2012 før nye tiltak: 
Familie & Helse 


 


 
Formannskapet vedtok foreløpige netto driftsrammen i sak 51/11. I tillegg foreslår rådmannen 
enkelte øvrige rammekorrigeringer for noen av virksomhetene – disse kommenteres eventuelt 
særskilt under. Endelig korrigert konsekvensjustert netto budsjettramme 2012 for denne 
virksomheten blir følgende: 
 
 (kr x 1.000) 


  Fordelt fra Øvrig/annen Ny korrigert 
  f. sak 51/11 korr 2012 ramme 2012 


10 Lønnsutgifter 9 197 0 9 197 
11 Kjøp av varer og tjenester 971 0 971 
12 Kjøp av varer og tjenester 132 0 132 
13 Kjøp av tjenester fra andre 3 682 0 3 682 
14 Overføringer 91 0 91 
Sum utgifter 14 073 0 14 073 
        
15 Finansutg/transaksjoner 0 0 0 
    0   
16 Salgsinntekter -30 0 -30 
17 Refusjoner -1 279 0 -1 279 
18 Overføringer 0 0 0 
Sum inntekter -1 309 0 -1 309 
        
19 Finansinnt/transaksjoner 0 0 0 
        
Netto drift 12 764 0 12 764 
 
 


I kolonnen øvrig/annen korrigering foreslår ingen ytterligere korrigeringen av rammen for dette 
området. 
 
Rammen for Familie & Helse 2012 justeres dermed tilsvarende:    
 


kr 12.764.000 +/– kr 0 = kr 12.764.000. Dette før registrering av eventuelle nye tiltak. 
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Konsekvensjustert budsjettramme 2012 før nye tiltak: 
NAV 


 
 


Formannskapet vedtok foreløpige netto driftsrammen i sak 51/11. I tillegg foreslår rådmannen 
enkelte øvrige rammekorrigeringer for noen av virksomhetene – disse kommenteres eventuelt 
særskilt under. Endelig korrigert konsekvensjustert netto budsjettramme 2012 for denne 
virksomheten blir følgende: 
 
(kr x 1.000) 


  Fordelt fra Øvrig/annen Ny korrigert 
  f. sak 51/11 korr 2012 ramme 2012 


10 Lønnsutgifter 2 200 0 2 200 
11 Kjøp av varer og tjenester 57 0 57 
12 Kjøp av varer og tjenester 6 0 6 
13 Kjøp av tjenester fra andre 0 0 0 
14 Overføringer 2 967 0 2 967 
Sum utgifter 5 230 0 5 230 
        
15 Finansutg/transaksjoner 180 0 180 
    0   
16 Salgsinntekter 0 0 0 
17 Refusjoner -266 0 -266 
18 Overføringer 0 -1 100 -1 100 
Sum inntekter -266 -1 100 -1 366 
        
19 Finansinnt/transaksjoner -200 0 -200 
        
Netto drift 4 944 -1 100 3 844 
 
 


I kolonnen øvrig/annen korrigering foreslår ytterligere korrigering av rammen på netto 
 – kr 1 100.000 som følge av: 
 


• Statstilskudd flyktninger foreslås overført i sin helhet til dette rammeområdet fra 
rammeområde 8 skatt, rammeoverføringer m.v. da det er her utgifteføringer foretas. 


 
Rammen for NAV 2012 justeres dermed tilsvarende:    
 


kr 4.944.000 – kr 1.000.000 = kr 3.844.000. Dette før registrering av eventuelle nye tiltak. 
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Konsekvensjustert budsjettramme 2012 før nye tiltak: 
Utviklingshemmede 


 
 


Formannskapet vedtok foreløpige netto driftsrammen i sak 51/11. I tillegg foreslår rådmannen 
enkelte øvrige rammekorrigeringer for noen av virksomhetene – disse kommenteres eventuelt 
særskilt under. Endelig korrigert konsekvensjustert netto budsjettramme 2012 for denne 
virksomheten blir følgende: 
 
(kr x 1.000) 


  Fordelt fra Øvrig/annen Ny korrigert 
  f. sak 51/11 korr 2012 ramme 2012 


10 Lønnsutgifter 6 765 -300 6 465 
11 Kjøp av varer og tjenester 215 0 215 
12 Kjøp av varer og tjenester 8 0 8 
13 Kjøp av tjenester fra andre 0 0 0 
14 Overføringer 8 0 8 
Sum utgifter 6 996 -300 6 696 
        
15 Finansutg/transaksjoner 0 0 0 
    0   
16 Salgsinntekter -98 0 -98 
17 Refusjoner -390 0 -390 
18 Overføringer 0 0 0 
Sum inntekter -488 0 -488 
        
19 Finansinnt/transaksjoner 0 0 0 
        
Netto drift 6 508 -300 6 208 
 
 


I kolonnen øvrig/annen korrigering foreslår ytterligere korrigering av rammen på netto 
 – kr 300.000 som følge av: 
 


• Nedjustering av lønnsbudsjett som følge av ny intern organisering og effektivisering av 
tjenesten tilsvarende kr 300.000. 


 
Rammen for Utviklingshemmede 2012 justeres dermed tilsvarende:    
 


kr 6.508.000 – kr 300.000 = kr 6.208.000. Dette før registrering av eventuelle nye tiltak. 
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Konsekvensjustert budsjettramme 2012 før nye tiltak: 
Omsorg  


 
 


Formannskapet vedtok foreløpige netto driftsrammen i sak 51/11. I tillegg foreslår rådmannen 
enkelte øvrige rammekorrigeringer for noen av virksomhetene – disse kommenteres eventuelt 
særskilt under. Endelig korrigert konsekvensjustert netto budsjettramme 2012 for denne 
virksomheten blir følgende: 
 
(kr x 1.000) 


  Fordelt fra Øvrig/annen Ny korrigert 
  


 
 
 


 


f. sak 51/11 korr 2012 ramme 2012 
10 Lønnsutgifter 41 153 0 41 153 
11 Kjøp av varer og tjenester 2 921 0 2 921 
12 Kjøp av varer og tjenester 415 0 415 
13 Kjøp av tjenester fra andre 545 0 545 
14 Overføringer 4 544 0 4 544 
Sum utgifter 49 578 0 49 578 
        
15 Finansutg/transaksjoner 2 365 0 2 365 
    0   
16 Salgsinntekter -5 482 0 -5 482 
17 Refusjoner -2 308 0 -2 308 
18 Overføringer -36 0 -36 
Sum inntekter -7 826 0 -7 826 
        
19 Finansinnt/transaksjoner -2 365 0 -2 365 
        
Netto drift 41 752 0 41 752 
 
 


I kolonnen øvrig/annen korrigering foreslår ingen ytterligere korrigeringen av rammen for dette 
området. 
 
Rammen for Omsorg 2012 justeres dermed tilsvarende:    
 


kr 41.752.000 +/– kr 0 = kr 41.752.000. Dette før registrering av eventuelle nye tiltak. 
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Konsekvensjustert budsjettramme 2012 før nye tiltak: 
Forvaltning, Drift & Vedlikehold 


 
 


Formannskapet vedtok foreløpige netto driftsrammen i sak 51/11. I tillegg foreslår rådmannen 
enkelte øvrige rammekorrigeringer for noen av virksomhetene – disse kommenteres eventuelt 
særskilt under. Av praktiske årsaker velger rådmannen heretter å splitte rammetildelingen til dette 
området i to: 


• VAR-områdene (vann, avløp, renovasjon), ansvarsgruppe 5101-5103 
• Ordinær drift FDV (Forvaltning, drift, vedlikehold), ansvarsgruppe 5104-5199 


 


Endelig korrigert konsekvensjustert netto budsjettramme 2012 VAR-områder blir følgende: 
 
(kr x 1.000 


  Fordelt fra Øvrig/annen Ny korrigert 
  f. sak 51/11 korr 2012 ramme 2012 


10 Lønnsutgifter 1 450 0 1 450 
11 Kjøp av varer og tjenester 1 224 0 1 224 
12 Kjøp av varer og tjenester 526 0 526 
13 Kjøp av tjenester fra andre 2 810 0 2 810 
14 Overføringer 0 0 0 
Sum utgifter 6 010 0 6 010 
        
15 Finansutg/transaksjoner 708 0 708 
    0   
16 Salgsinntekter -8 174 0 -8 174 
17 Refusjoner 0 0 0 
18 Overføringer 0 0 0 
Sum inntekter -8 174 0 -8 174 
        
19 Finansinnt/transaksjoner -708 0 -708 
        
Netto drift -2 164 0 -2 164 


 


 
 
Endelig korrigert konsekvensjustert netto budsjettramme 2012 ordinær drift FDV blir følgende: 
 
(kr x 1.000 


  Fordelt fra Øvrig/annen Ny korrigert 
  f. sak 51/11 korr 2012 ramme 2012 


10 Lønnsutgifter 11 030 -325 10 705 
11 Kjøp av varer og tjenester 3 874 0 3 874 
12 Kjøp av varer og tjenester 2 502 0 2 502 
13 Kjøp av tjenester fra andre 353 0 353 
14 Overføringer 1 425 0 1 425 
Sum utgifter 19 184 -325 18 859 
        
15 Finansutg/transaksjoner 2 675 0 2 675 
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    0   
16 Salgsinntekter -3 796 0 -3 796 
17 Refusjoner -2 075 0 -2 075 
18 Overføringer 0 0 0 
Sum inntekter -5 871 0 -5 871 
        
19 Finansinnt/transaksjoner -1 640 0 -1 640 
        
Netto drift 14 348 -325 14 023 


 


 
I kolonnen øvrig/annen korrigering foreslår ingen ytterligere korrigeringen av rammen for VAR-
områdene. Rammen for VAR-områdene 2012 justeres dermed tilsvarende:    
 


-kr 2.164.000 +/– kr 0 = -kr 2.164.000. Dette før registrering av eventuelle nye tiltak 
 
 
For ordinær drift FDV foreslås en netto reduksjon av rammen tilsvarende kr 325.000 som følge av: 
 


• Endring organisering beredskap brann, gir innparing tilsvarende kr 300.000. 
 


• Reduksjon som følge av forslag om sommerstengt ved Grimsby barnehage i 4 uker, utgjør ca 
kr 25.000 i reduserte reinholdsutgifter. 


 
Rammen for FDV 2012 justeres dermed tilsvarende:    
 


kr 14.384.000 – kr 300.000 – kr 25.000 = kr 14.023.000. Dette før registrering av eventuelle nye 
tiltak 
 
 
Samlet ramme VAR-områdene + ordinær drift FDV blir da: 
 


-kr 2.164.000 + kr 14.023.000 = kr 11.859.000 
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Konsekvensjustert budsjettramme 2012 før nye tiltak: 
Plan & Miljø 


 
 


Formannskapet vedtok foreløpige netto driftsrammen i sak 51/11. I tillegg foreslår rådmannen 
enkelte øvrige rammekorrigeringer for noen av virksomhetene – disse kommenteres eventuelt 
særskilt under. Endelig korrigert konsekvensjustert netto budsjettramme 2012 for denne 
virksomheten blir følgende: 
 
(kr x 1.000 


  Fordelt fra Øvrig/annen Ny korrigert 
  f. sak 51/11 korr 2012 ramme 2012 


10 Lønnsutgifter 4 402 0 4 402 
11 Kjøp av varer og tjenester 575 0 575 
12 Kjøp av varer og tjenester -118 0 -118 
13 Kjøp av tjenester fra andre 542 0 542 
14 Overføringer 157 0 157 
Sum utgifter 5 558 0 5 558 
        
15 Finansutg/transaksjoner 9 0 9 
    0   
16 Salgsinntekter -862 0 -862 
17 Refusjoner -2 405 0 -2 405 
18 Overføringer 0 0 0 
Sum inntekter -3 267 0 -3 267 
        
19 Finansinnt/transaksjoner -6 0 -6 
        
Netto drift 2 294 0 2 294 
 
 


I kolonnen øvrig/annen korrigering foreslår ingen ytterligere korrigeringen av rammen for dette 
området.  
 
Rammen for Plan & Miljø 2012 justeres dermed tilsvarende:    
 


kr 2.294.000 +/– kr 0 = kr 2.294.000. Dette før registrering av eventuelle nye tiltak. 
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Konsekvensjustert budsjettramme 2012 før nye tiltak: 
Kultur & Fritid 


 
 


Formannskapet vedtok foreløpige netto driftsrammen i sak 51/11. I tillegg foreslår rådmannen 
enkelte øvrige rammekorrigeringer for noen av virksomhetene – disse kommenteres eventuelt 
særskilt under. Endelig korrigert konsekvensjustert netto budsjettramme 2012 for denne 
virksomheten blir følgende: 
 
 
(kr x 1.000) 


  Fordelt fra Øvrig/annen Ny korrigert 
  f. sak 51/11 korr 2012 ramme 2012 


10 Lønnsutgifter 2 498 0 2 498 
11 Kjøp av varer og tjenester 326 0 326 
12 Kjøp av varer og tjenester 78 0 78 
13 Kjøp av tjenester fra andre 197 0 197 
14 Overføringer 850 0 850 
Sum utgifter 3 949 0 3 949 
        
15 Finansutg/transaksjoner 0 0 0 
    0   
16 Salgsinntekter -253 0 -253 
17 Refusjoner -300 0 -300 
18 Overføringer 0 0 0 
Sum inntekter -553 0 -553 
        
19 Finansinnt/transaksjoner -294 0 -294 
        
Netto drift 3 102 0 3 102 


 


 
I kolonnen øvrig/annen korrigering foreslår ingen ytterligere korrigeringen av rammen for dette 
området.  
 
Rammen for Kultur & Fritid 2012 justeres dermed tilsvarende:    
 


kr 3.102.000 +/– kr 0 = kr 3.102.000. Dette før registrering av eventuelle nye tiltak. 
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Konsekvensjustert budsjettramme 2012 før nye tiltak: 
Bibliotek 


 


 
Formannskapet vedtok foreløpige netto driftsrammen i sak 51/11. I tillegg foreslår rådmannen 
enkelte øvrige rammekorrigeringer for noen av virksomhetene – disse kommenteres eventuelt 
særskilt under. Endelig korrigert konsekvensjustert netto budsjettramme 2012 for denne 
virksomheten blir følgende: 
 
(kr x 1.000)  


  Fordelt fra Øvrig/annen Ny korrigert 
  f. sak 51/11 korr 2012 ramme 2012 


10 Lønnsutgifter 707 0 707 
11 Kjøp av varer og tjenester 126 0 126 
12 Kjøp av varer og tjenester 254 0 254 
13 Kjøp av tjenester fra andre 0 0 0 
14 Overføringer 30 0 30 
Sum utgifter 1 117 0 1 117 
        
15 Finansutg/transaksjoner 0 0 0 
    0   
16 Salgsinntekter -10 0 -10 
17 Refusjoner -39 0 -39 
18 Overføringer 0 0 0 
Sum inntekter -49 0 -49 
        
19 Finansinnt/transaksjoner 0 0 0 
        
Netto drift 1 068 0 1 068 
 
 


I kolonnen øvrig/annen korrigering foreslår ingen ytterligere korrigeringen av rammen for dette 
området.  
 
Rammen for Bibliotek 2012 justeres dermed tilsvarende:    
 


kr 1.068.000 +/– kr 0 = kr 1.068.000. Dette før registrering av eventuelle nye tiltak. 
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Konsekvensjustert budsjettramme 2012 før nye tiltak: 
Skatt / Rammeoverføringer 


 


 
Formannskapet vedtok foreløpige netto driftsrammen i sak 51/11. I tillegg foreslår rådmannen 
enkelte øvrige rammekorrigeringer for noen av virksomhetene – disse kommenteres eventuelt 
særskilt under. Endelig korrigert konsekvensjustert netto budsjettramme 2012 for denne 
virksomheten blir følgende: 
 
(kr x 1.000) 


  Fordelt fra Øvrig/annen Ny korrigert 
  f. sak 51/11 korr 2012 ramme 2012 


10 Lønnsutgifter 500 0 500 
11 Kjøp av varer og tjenester 0 0 0 
12 Kjøp av varer og tjenester 0 0 0 
13 Kjøp av tjenester fra andre 0 0 0 
14 Overføringer 0 0 0 
Sum utgifter 500 0 500 
        
15 Finansutg/transaksjoner 0 0 0 
    0   
16 Salgsinntekter 0 0 0 
17 Refusjoner -4 588 0 -4 588 
18 Overføringer -165 475 -152 -165 627 
Sum inntekter -170 063 -152 -170 215 
        
19 Finansinnt/transaksjoner 0 0 0 
        
Netto drift -169 563 -152 -169 715 
 
 


I kolonnen øvrig/annen korrigering foreslår ytterligere korrigeringen av rammen på netto kr 152.000 
som følge av: 
 


• Anslag for skatt på inntekt og formue for 2012 samt rammeoverføringer justeres til samsvar 
med statsbudsjettet – dvs. netto økning på kr 1.252.000. Anslag for skatt på inntekt og formue 
for 2012 settes til kr 59.921.000 dvs. en nedjustering sammenlignet med basisbudsjett 2011 
på ca kr 1.100.000, mens anslag for rammeoverføring settes til kr 101.340.000 dvs. opp kr 
13.300.000 fra basisbudsjett – hvilket gir samlet netto endring opp kr 12.200.000 fra basis-
budsjett 2011. Netto endring fra rammesaken er hhv. ned kr 1.441.000 på skatt på inntekt/ 
formue og opp kr 2.693.000 på rammetilskudd, samlet netto endring opp kr 1.252.000.  


 


• Statstilskudd flyktninger foreslås overført i sin helhet til fra dette rammeområdet til 
rammeområde 38 NAV da det er her utgifteføringer er. Dette utgjør for 2012 kr 1.100.000. 


 
Rammen for Skatt & Rammeoverføringer 2012 justeres dermed tilsvarende:    
 


- kr 169.563.000 – kr 1.252.000 + kr 1.100.000 = kr 169.715.000. Dette før registrering av 
eventuelle nye tiltak. 


  
 
 


Budsjett 2012 med økonomiplan 2012-2015 kommentardel - rådmannens forslag 
 







 41


Konsekvensjustert budsjettramme 2012 før nye tiltak: 
Finansinntekter / Finansutgifter 


 
 


Formannskapet vedtok foreløpige netto driftsrammen i sak 51/11. I tillegg foreslår rådmannen 
enkelte øvrige rammekorrigeringer for noen av virksomhetene – disse kommenteres eventuelt 
særskilt under. Endelig korrigert konsekvensjustert netto budsjettramme 2012 for denne 
virksomheten blir følgende: 
 
(kr x 1.000) 


  Fordelt fra Øvrig/annen Ny korrigert 
  f. sak 51/11 korr 2012 ramme 2012 


10 Lønnsutgifter 0 0 0 
11 Kjøp av varer og tjenester 0 0 0 
12 Kjøp av varer og tjenester 0 0 0 
13 Kjøp av tjenester fra andre 0 0 0 
14 Overføringer 0 0 0 
Sum utgifter 0 0 0 
        
15 Finansutg/transaksjoner 12 040 0 12 040 
    0   
16 Salgsinntekter 0 0 0 
17 Refusjoner 0 0 0 
18 Overføringer 0 0 0 
Sum inntekter 0 0 0 
        
19 Finansinnt/transaksjoner -2 205 0 -2 205 
        
Netto drift 9 835 0 9 835 
 
 


I kolonnen øvrig/annen korrigering foreslår ingen ytterligere korrigeringen av rammen for dette 
området.  
 
Rammen for Finansinntekter/Finansutgifter 2012 justeres dermed tilsvarende:    
 


kr 9.835.000 +/– kr 0 = kr 9.835.000. Dette før registrering av eventuelle nye tiltak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  
 
 


Budsjett 2012 med økonomiplan 2012-2015 kommentardel - rådmannens forslag 
 







 42


Oppsummert konsekvensjusterte netto driftsrammer 2012  
før nye tiltak 


 
(kr x 1.000) 


  Fordelt fra Øvrig/annen Ny korrigert 
Virksomhet f. sak 51/11 korr 2012 ramme 2012 


 


Politisk styring, fellesutgifter, 
sentraladministrasjon 32 195 -290 31 905 
Næringsutvikling 1 070 0 1 070 
Grunnskolen 35 573 0 35 573 
Grimsby barnehage 3 827 -85 3 742 
Familie & Helse 12 764 0 12 764 
NAV kommune 4 944 -1 100 3 844 
Utviklingshemmede 6 508 -300 6 208 
Omsorg 41 752 0 41 752 
FDV, VAR-områdene -2 164 0 -2 164 
FDV, ordinær drift 14 348 -325 14 023 
Plan & Miljø 2 294 0 2 294 
Kultur & Fritid 3 102 0 3 102 
Bibliotek 1 068 0 1 068 
Skatt/Rammeoverføring -169 563 -152 -169 715 
Finansinntekter/Finansutgifter 9 835 0 9 835 


Sum netto drift -2 447 -2 252 -4 699 
 
 


”Ledige” midler som følge av foretatte konsekvensjusteringer blir dermed kr 4.699.000. Som 
tidligere har virksomhetene også denne gangen fått anledning til å fremme ønsker om tiltak utover de 
tildelte rammene. Dersom disse tiltakene skal gjennomføres må dette finansieres enten ved bruk av 
de ”ledige” midlene eller alternativt ved omprioriteringer innen eksisterende rammer.  
 
Rådmannen ser det som svært viktig å bygge opp et større disposisjonsfond. Derfor vil rådmannen 
anbefale at av de ledige midlene avsettes kr 2.487.000 til disposisjonsfond, mens resterende kr 
2.212.000 benyttes til å finansiere nye tiltak. 
 
Nærmere kommentarer og konsekvenser omtales under hvert enkelt ansvarsområde. Merk at flere av 
de tiltak som legges til rammene i ordinær drift øker rammene på ”varig” basis. De tiltak som 
rådmannen foreslår prioritert er lagt ved som siste side(r) under hvert enkelt virksomhetsområde. I 
tillegg er alle de prioriterte forslagene samlet bakerst i dokumentet. De tiltak som er foreslått fra 
virksomhetene, men som rådmannen ikke har funnet rom for å prioritere, er skilt ut og legges ved i 
den videre politiske behandlingen som eget hefte. 
 
Bak i dokumentet ligger en samling hovedoversikter deri også de obligatoriske budsjettskjemaene 
etter forskriften. Merk at disse inkluderer alle endringsforslag og prioriteringer fra rådmannen – dvs. 
både konsekvensjusteringer og nye tiltak for hele den kommende planperioden.   
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Detaljert budsjett med fullstendig kontostreng legges som utrykt vedlegg under behandlingen av 
budsjettsaken. 
 
Årsbudsjett for 2012 er første året i økonomiplanen for 2012 – 2015. Rådmannen viser til de innspill 
som fremkommer i virksomhetenes kommentarer. 
 
Oppsummet foreslår rådmannen følgende disponering av ”ledige” midler etter foretatt 
konsekvensjustering: 
 


Avsetning til disposisjonsfond + kr 2.487.000 
Finansiering nye tiltak  + kr 2.212.000 
  


Sum fordelt = kr 4.699.000 
  


 
 
 
 


 
 
 


 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
Under følger budsjettkommentarer fra hver enkelt virksomhet. Dette inkluderer en kortfattet 
beskrivelse av virksomheten med tilhørende ansvarsområder, intern fordeling av tildelte budsjett-
rammer, konsekvenser av tildelte budsjettrammer, oversikt over økonomiplanperioden, strategiske 
mål, eventuelle tiltak ved redusert ramme og til slutt en oversikt over de eventuelle nye tiltak 
rådmannen foreslår for virksomheten i planperioden. 
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Budsjett 2011 med økonomiplan 2012-2015 for  
 


POLITISK STYRING, FELLESUTGIFTER & 
SENTRALADMINISTRASJON  


 
 
 
 
 
 
 
 


 


    
1010 Kommunestyre/formannskap 1405 Servicetorget 
1015 Oppvekst- og omsorgsutvalg 1410 Innkjøp 
1016 Plan- og miljøutvalg 1420 IKT Lokalt 
1020 Støtte til politiske partier 1421 IKT Grenseregionen 
1030 Stortings- og kommunevalg 1430 Sysselsetting 
1040 Eldreråd 1440 Lærlingeordning 
1045 Ungdomsråd 1450 Frikjøp tillitsvalgte 
1060 Overformynderiet 1460 Ansvar/gruppelivsforsikring 
1070 Forliksråd 1470 Tilsk.ord. fra Husbanken 
1080 Arbeidsmiljøutvalget 1480 Pedagogisk rådgivning 
1090 Reserverte tilleggsbevilgninger 1490 Interkommunalt samarbeid 
1100 Kontroll og tilsyn 1700 Kirker 
1200 Rådmannskontoret 1710 Andre religiøse formål 
1300 Kommunekassen 1800 Barnehageadministrasjon 
1400 Felles utgifter 1900 Alkoholavgifter/kontroll 


Virksomhetens ansvarsområder 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Virksomhetens årsverk 
Virksomheten disponerer 15,87 årsverk fordelt på 20 ansatte. Tilsvarende i budsjettvedtak for 2011 
var 16,77 årsverk. 
 


  Ansvar   
Stillingsressurs pr: 1200 1300 1421 1405 1410 Totalt 
Ansatte 5 6 3 5 1 20 
Årsverk 3,92 4,35 2,80 3,80 1,00 15,87 
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15,87 hjemler tilsvarer en reduksjon på ca 0,9 fra 2011 og relateres til reduksjon av stilinger innen 
pedagogisk rådgivning som erstattet av kjøp av tilsvarende tjenester fra Rømskog kommune. Under 
ansvar 1405 inngår 40 % stilling øremerket beredskapsprosjekt finansiert av statlige midler. Merk at 
årsverk knyttet til politisk styring samt tillitsvalgte er holdt utenfor oppstillingen over. Ansatte 
/årsverk under ansvar 1421 (IKT) er i samarbeid med Aremark kommune og Rømskog kommune. 
 
 


Kort beskrivelse av virksomheten 
Virksomheten kan deles inn i fem hovedområder: 
 


1. Politisk styring (ansvarsområde 1010 – 1090) 
2. Fellesutgifter (ansvarsområde 1100, 1400 – 1490, 1900) 
3. Sentraladministrasjonen (ansvarsområde 1200 – 1300) 
4. Barnehageadministrasjon (ansvarsområde 1800) 
5. Kirke- og religiøse formål (ansvarsområde 1700 – 1710) 


 
Rådmannskontoret (ansvar 1200) og Fellesinntekter/utgifter (ansvar 1400) innehar funksjonen 
servicetorg og inkluderer politisk sekretariat for formannskap, kommunestyre og utvalg. Kontoret 
innehar også økonomi-, plan- og personalfunksjonen på overordnet nivå. Dessuten inngår eiendoms-
forvaltning og beredskap. Kommunekassen (ansvar 1300) omfatter lønn, regnskap og skatte-
oppkreveroppgaver. IKT-Lokalt (ansvar 1420) dekker kommunens lokale IT-drift. Videre omfattes 
Pedagogisk rådgiving (ansvar 1420), Religiøse formål (ansvar 1700) som innbefatter overføring til 
kirker og andre trossamfunn samt Barnehageadministrasjonen (ansvar 1800). IKT-Grenseregionen 
(ansvar 1421) og Innkjøpsfunksjonen (ansvar 1410) er et interkommunalt samarbeid med Rømskog 
og Aremark kommuner. 
 
 


Virksomhetens budsjettrammer på ansvarsområder 
I budsjettforslaget har virksomheten fordelt rammen slik på virksomhetens ansvars- 
områder før eventuelt nye tiltak: 
 


(kr x 1.000) 
  Budsjett 2012 Budsjett 2011 Regnskap 2010 


Ansvar Utgifter Inntekter Netto Netto* Netto 
1010 2 105 0 2 105 2 216 1 668 
1015 73 0 73 73 126 
1016 123 0 123 123 130 
1020 60 0 60 60 60 
1030 0 0 0 150 10 
1040 15 0 15 15 14 
1045 12 0 12 32 15 
1060 201 0 201 201 192 
1080 208 0 208 231 206 
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1100 518 0 518 512 534 
1200 3 424 -400 3 024 2 902 3 466 
1300 2 661 -114 2 547 2 519 2 561 
1400 7 152 -810 6 342 5 229 3 222 
1405 2 141 -140 2 001 1 750 0 
1410 634 -317 317 324 224 
1420 890 0 890 850 1 131 
1421 3 053 -1 659 1 394 1 330 1 283 
1430 410 0 410 410 560 
1440 277 -100 177 177 218 
1450 368 0 368 368 363 
1460 600 0 600 1 000 -1 057 
1470 0 0 0 0 44 
1480 190 0 190 246 125 
1610 0 0 0 0 35 
1620 0 0 0 0 0 
1700 2 845 0 2 845 2 845 2 677 
1710 90 0 90 90 160 
1760 0 0 0 0 -2 
1800 7 380 0 7 380 4 719 0 
1900 75 -60 15 25 0 
Sum 35 505 -3 600 31 905 28 397 17 965 


 


* Budsjett 2011 eksl. endringer foretatt i løpet av 2011 
 
Rammefordeling etter de fem hovedområdene: 
 


1. Politisk styring, netto kr 2.747.000 
2. Fellesutgifter, netto kr 13.272.000 (derav kr 4.700.000 felles pott lønnsoppgjør 2012) 
3. Sentraladministrasjonen, kr 5.571.000  
4. Barnehageformål, kr 7.380.000 
5. Kirke- og religiøse formål, kr 2.935.000 


 
 


L
 


ønnsutgiftene fordeler seg i hovedsak slik etter artsgruppe: 


Fast lønn: 72,1 % 
Vikarer ved ferie: 0,9 % 
Vikarer ved sykdom: 0,0 % 
Variabel lønn: 10,1 % 
Sosiale utgifter: 16,9 % 
Sum: 100,0 % 
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Konsekvenser 
Netto driftsramme for virksomheten er økt betydelig fra 2011. Merk at dette i all hovedsak knyttes at 
tidligere øremerket tilskudd til barnehager er overført fra ansvar 1800 til å være en del av ramme-
overføringen under ansvar 8400. Denne overføringen ble foretatt i 2011, men det er først fra 2012 at 
vi får full netto effekt på ansvarsområdet, jfr. k.sak 48/11. Videre ligger felles pott til lønnsoppgjøret 
inne med 4,7 mill. kroner – en økning på 0,9 mill. kroner fra 2011. 
 
 


Økonomiplan driftsbudsjett 
Virksomheten kjenner pr. nå ikke til utgifter og eller inntekter i kommende økonomiplanperiode 
utover det som er kommentert for 2011. Det er derfor før eventuelle nye tiltak kun korrigert for 
valgutgifter med kr 150.000 hvert annet år i planperioden.  
 


(kr x 1.000) 
Økoplan Økoplan Økoplan Økoplan Drift Regnskap 


2010 
Budsjett 
2011* 2012 2013 2014 2015 


Brutto driftsutgifter 29 070 32 007 35 505 35 655 35 505 35 655
Inntekter -11 105 -3 610 -3 600 -3 600 -3 600 -3 600
Netto driftsutgifter 17 965 28 397 31 905 32 055 31 905 32 055


 
  


* Budsjett 2011 eksl. endringer foretatt i løpet av 2011 
 
 


Økonomiplan investeringsbudsjett 
Inkludert rådmannens forslag til nye investeringstiltak (jfr. egen oversikt bak), blir rammen for 
investeringsbudsjett for denne virksomheten slik: 
 


(kr x 1.000) 
Økoplan Økoplan Økoplan Økoplan Investeringer Regnskap 


2010 
Budsjett 
2011* 2012 2013 2014 2015 


Brutto investeringer 548 1 813 555 1 377 1 621 500
Bruk av lån -381 -1 450 -400 -1 105 -1 305 -400
Bruk av avsetning -131 0 -44 0 0 0
Overføringer -20 0 0 0 0 0
Mva-kompensasjon -16 -363 -111 -272 -316 -100
Ikke finansiert/             
Overf. fra drift 0 0 0 0 0 0


 
 


 *Budsjett 2011 eksl. endringer foretatt i løpet av 2011 
 
Omfatter investeringer innen IKT og kirkeformål. Alle foreslåtte investeringer i planperioden 
kommenteres nærmere bak i virksomhetens budsjettkommentar. 
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Strategiske mål 
Følgende strategiske mål videreføres fra siste økonomiplanperiode: 
 


 God økonomistyring 
 Lavere sykefravær 
 Levere gode tjenester både internt og eksternt 
 Videreutvikle interkommunalt samarbeid 


 


Dette er alle mål som det jobbes med kontinuerlig og som til enhver tid har stor fokus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunestyret vedtok gjennomgående målekart for Balansert målstyring (BMS) i møte 14.06.05. 
Dette inkluderer strategiske fokusområder med tilhørende resultatmål som alle virksomheter skal 
styre etter: 
 
Effektiv ressursbruk / God økonomistyring:  
Sentraladministrasjonen har gjennomgående stor fokus på rett og kostnadseffektiv drift i forhold til 
tjenesteproduksjonen. De siste årene er det foretatt flere organisatoriske justeringer som har hatt 
effektiviseringsgevinst samtidig som servicenivået er opprettholdt. Vedtatt resultatmål i forhold til 
godkjente avvik for egne rammer og KOSTRA-utvikling skal overholdes også i kommende 
planperiode.  
 


Virksomhetenes ressursbruk vil fortsatt følges opp nøye gjennom året gjennom både gjennom 
skiftlig og muntlig rapportering. Alle eventuelle vesentlige avvik vil bli tatt tak i og søkt rettet opp i 
straks de er avdekket. 
 
Gode tjenester / Brukermedvirkning:  
Sentraladministrasjonen skal også i kommende planperiode yte gode tjenester der brukerne får 
anledning til å medvirke. Tjenestene måles bl.a. gjennom brukerundersøkelser. Resultater herfra skal 
sammen med andre tilbakemeldinger og egne erfaringer gi grunnlag for å hele tiden søke å bli enda 
bedre. Resultatet fra den omfattende innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført i 2009, vil bli 
fulgt opp videre i kommende rullering av kommuneplanen. 
 
God service:  
Sentraladministrasjonen skal yte god og riktig service til alle som henvender seg til enheten – det 
være seg fra innbyggerne, politikerne, ansatte eller eksterne.  
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Friske medarbeidere / Godt arbeidsmiljø:   
Sentraladministrasjonen har tradisjonelt hatt lavt sykefravær, noe vi har som mål skal fortsette. Det 
fokuseres på godt arbeidsmiljø med fokus på opplevd samsvar mellom arbeidsoppgaver og tid. 
Gjennom medarbeiderundersøkelser måles arbeidsmiljøet og gir verdifull informasjon om eventuelt 
behov for endringer. Her er også de årlige medarbeidersamtalene viktig. Det er gjennomført ny 
medarbeiderundersøkelse i 2011. Denne viser betydelig bedre resultat enn tidligere.  
 
Kompetanseutvikling:  
Sentraladministrasjonen dekker et stort spekter av fagfelt som i stor grad forventes å være oppdatert 
til enhver tid. Til dette fordres at det legges til rette for både vedlikehold og utvikling av 
medarbeidernes kompetanse. Dette kartlegges gjennom både medarbeiderundersøkelser og 
medarbeidersamtaler. Sentraladministrasjonen har som mål at alle som ønsker det og som trenger det 
skal få den nødvendige kompetanseutviklingen. I likhet med de siste årene foreslås det også for 2011 
at det settes av en felles pott til kompetanseutvikling som fordeles på virksomhetene etter skjønn 
og/eller søknad i løpet av året. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tiltak ved eventuelt redusert økonomisk ramme 
Ved en eventuell pålagt reduksjon i driftsrammen vil virksomheten prioritere å ta ut/redusere 
følgende:  
 


(kr x 1.000) 


Tiltak Kostnad Kommentar 
 
Nedprioritering av 
arbeidsgiverkontrollen 


 
100 


 
I en periode nedprioritere arbeidsgiverkontrollen 


 
Nedprioritere kurs/ 
opplæring ansatte 


 
150 


 
Redusere løpende kompetanseheving ansatte 


 
Reduksjon 
stillingshjemler 


 
 


150 


 
 
Reduksjon i antall stilingshjemler innen virksomheten 
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Prioriterte driftstiltak ved eventuelt høyere økonomisk ramme 
Virksomhetene er som tidligere anmodet om å foreslå og konkretisere forslag til nye tiltak i 
kommende planperiode. Dette er tiltak som ikke ligger i virksomhetens konsekvensjusterte 
basisramme, men som eventuelt vil komme inn som tillegg – enten for en periode eller av ”varig” 
karakter.  
 
De av tiltakene rådmannen prioriterer for denne virksomheten og som følgelig er lagt inn i forslag til 
budsjett og økonomiplan går frem under i form av egen rapport under. Rapporten er kjørt ut med 
detaljert kontering samt forklaring/notat. Rapport uten detaljer ligger vedlagt bak i det samlede 
budsjettdokumentet. 
 
De tiltak som virksomheten har fremmet, men av ulike årsaker ikke er prioritert av rådmannen er 
skilt ut i eget vedleggshefte.  
 
 
 
 
Økonomiplan- 
periode: 
 


 
2012 


 
2013 


 
2014 


 
(kr x 1.000) 


 
2015 


 
2012-2015 


 
  Totalt 
 


 
 
SA-2012-1 ØKT TILSKUDD TIL MARKER KIRKELIGE FELLESRÅD 
Ansvar 1700 Kirker 
Funksjon 390 Den norske kirke 
 
Drift utgift: 
 1470 120 120 120 120 480 480 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 120 120 120 120 480 480 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 120 120 120 120 480 480 
 
Marker kirkelige fellesråd har i sitt møte 29.september behandlet og vedtatt sitt budsjettforslag for 2012. For å 
opprettholde aktiviteten på dagens nivå, må kommunen øke sitt tilskudd til fellesrådet for 2012 med kr 120.000. I 
hovedsak fremkommer dette ved overheng på lønn og forventet lønnstillegg med totalt kr 75.000. Resterende økning 
kobles til økte avgifter, strømutgifter og forsikringer. 
 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra Fellesrådet er det foreslått årlig merutgifter for hele planperioden på kr 120.000. Rådmannen har 
etter nærmere vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres uendret slik dette er foreslått. 
 
 
 
 
SA-2012-12 RESTAURERING DØPEFONT, RØDENES KIRKE 
Ansvar 1700 Kirker 
Funksjon 390 Den norske kirke 
 
Drift utgift: 
 1470 0 0 0 115 115 115 
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Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 0 0 0 115 115 115 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 0 0 0 115 115 115 
 
Ingen ytterligere kommentar er mottatt fra Fellesrådet for dette tiltaket. 
 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra Fellesrådet er det foreslått en engangsutgift i 2015 på kr 115.000. Rådmannen har etter nærmere 
vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres uendret slik dette er foreslått. 
 
 
 
 
SA-2012-13 UTVENDIG MALING, ØRJE KIRKE 
Ansvar 1700 Kirker 
Funksjon 390 Den norske kirke 
 
Drift utgift: 
 1470 0 0 82 0 82 82 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 0 0 82 0 82 82 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 0 0 82 0 82 82 
 
Ingen ytterligere kommentar er mottatt fra Fellesrådet for dette tiltaket. 
 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra Fellesrådet er det foreslått en engangsutgift i 2014 på kr 82.000. Rådmannen har etter nærmere 
vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres uendret slik dette er foreslått. 
 
 
 
 
SA-2012-14 AVSETNING TIL FOND, BARN MED SPESIELLE BEHOV 
Ansvar 1480 Pedagogisk rådgivning 
Funksjon 201 Førskole 
 
Drift utgift: 
 1550 150 150 150 150 600 600 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 150 150 150 150 600 600 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 150 150 150 150 600 600 
  
Dette er andre midler enn barn det blir fattet enkeltvedtak på etter Opplæringsloven 5-7 (spesialundervisning). De statlige 
midlene som tidligere ble gitt øremerket til å gi barn med nedsatt funksjonsevne et tilrettelagt tilbud, har gått inn i 
rammetilskudd til kommunen. Midlene er altså ikke øremerket lenger, men tilført kommunen som før skal kunne gi barn 
med nedsatt funksjonsevne et fullverdig barnehagetilbud. 
 
Barn med nedsatt funksjonsevne kan ha behov for særskilt tilrettelegging av fysiske og personalmessige forhold i 
barnehagen for at de skal kunne ha nytte av oppholdet. En slik tilrettelegging vil ofte medføre ekstrakostnader for 
barnehageeier. Kommunen har det praktiske og økonomiske ansvaret for at barn med nedsatt funksjonsevne får plass i 
barnehage. 
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Det kan være vanskelig å trekke et helt klart skille mellom det enkelte barns rett til spesialpedagogisk hjelp etter 
opplæringsloven § 5-7 og tildeling av midler til en generell styrking av barnehager der det er barn med nedsatt 
funksjonsevne. 
 
Barnehageeier må gjøre rede for og begrunne hvilke behov barnehagen har for ekstra ressurser på grunn av at en har ett 
eller flere barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. Kommunen etter uttalelse fra PPT vurderer søknaden og fatter 
vedtak om tildeling. Forvaltningsloven har bestemmelser om at en sak skal være så
 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra virksomheten er det foreslått en årlig avsetning på kr 150.000 til formålet. Rådmannen har etter 
nærmere vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres uendret slik dette er foreslått. 
 
 
 
 
SA-2012-15 KJØP AV HELSETJENESTER TIL ANSATTE 
Ansvar 1080 Arbeidsmiljøutvalget 
Funksjon 180 Diverse fellesutgifter 
 
Drift utgift: 
 1370 30 30 30 30 120 120 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 30 30 30 30 120 120 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 30 30 30 30 120 120 
 
Arbeidsmiljøutvalget anbefaler i sak 13/11 at ordningen med kjøp av helsetjenester forlenges og at det bevilges et fast 
beløp til ordningen gjennom den årlige budsjettbehandlingen. 
 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra virksomhetsleder er det foreslått en årlig utgift på kr 30.000 i hele planperioden. Rådmannen har 
etter nærmere vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres uendret slik dette er foreslått. 
 
 
 
 
SA-2012-16 OU-MIDLER, ØKNING I BASISRAMMEN 
Ansvar 1400 Felles inntekter/utgifter 
Funksjon 180 Diverse fellesutgifter 
 
Drift utgift: 
 1195 100 100 100 100 400 400 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 100 100 100 100 400 400 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 100 100 100 100 400 400 
 
Etter inngått avtale med kommunene og KS har kommunens OU-midler økt betydelig de siste årene uten at budsjettet er 
oppjustert for dette.  Det bør derfor oppjusteres til reelt nivå  fra 2012 og resten av planperioden med årlig kr 100.000. 
 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra virksomheten er det foreslått en årlig merutgift på kr 100.000 hvert av årene i planperioden. 
Rådmannen har etter nærmere vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres uendret slik dette er foreslått. 
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SA-2012-17 LÆRLINGEORDNINGEN, ØKNING AV BASISBUDSJETT 
Ansvar 1440 Lærlingeordningen 
Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak 
 
Drift utgift: 
 1050 250 250 250 250 1.000 1.000 
Drift inntekt: 
 1730 200- 200- 200- 200- 800- 800- 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 250 250 250 250 1.000 1.000 
Drift inntekt 200- 200- 200- 200- 800- 800- 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 50 50 50 50 200 200 
 
For å dekke utgifter til lærlinger som det allerede er tegnet avtale for, må det tilføres kr 50.000 hvert av årene i 
planperioden. 
 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra virksomheten er det foreslått en årlig merutgift på kr 50.000 hvert av årene i planperioden. 
Rådmannen har etter nærmere vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres uendret slik dette er foreslått. 
 
 
 
 
SA-2012-18 ØKNING INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 
Ansvar 1100 Kontroll og tilsyn (revisjon) 
Funksjon 110 Kontroll og revisjon 
 
Drift utgift: 
 1375 18 18 18 18 72 72 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 18 18 18 18 72 72 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 18 18 18 18 72 72 
 
I notat fra kontrollutvalgssekretariatet går det frem at det fremmes forslag om økning av deres budsjett for 2012 og resten 
av planperioden med kr 18.000. 
 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra virksomheten er det foreslått en årlig merutgift på kr 18.000 hvert av årene i planperioden. 
Rådmannen har etter nærmere vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres uendret slik dette er foreslått. 
 
 
 
 
SA-2012-4 BEHANDLING AV TÅRN OG GAVLVEGGER, RØDENES KIRKE 
Ansvar 1700 Kirker 
Funksjon 390 Den norske kirke 
 
Drift utgift: 
 1470 0 27 0 0 27 27 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 0 27 0 0 27 27 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
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Sum 0 27 0 0 27 27 
Ingen ytterligere kommentar er mottatt fra Fellesrådet for dette tiltaket. 
 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra Fellesrådet er det foreslått en utgift på kr 27.000 i 2013. Rådmannen har etter nærmere vurdering av 
forslaget kommet til at dette bør gjennomføres uendret slik dette er foreslått. 
 
 
 
 
SA-2012-5 UTSKIFTING AV SKYVEDØRER, ØRJE KIRKE 
Ansvar 1700 Kirker 
Funksjon 390 Den norske kirke 
 
Drift utgift: 
 1470 0 0 52 0 52 52 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 0 0 52 0 52 52 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 0 0 52 0 52 52 
 
 
Ingen ytterligere kommentar er mottatt fra Fellesrådet for dette tiltaket. 
 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra virksomhetsleder er det foreslått en engangsutgift i 2012 på kr  52.000. Rådmannen har etter 
nærmere vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres, men vil endre gå inn for gjennomføring i 2014 og 
ikke i 2012 slik Fellesrådet foreslår. 
 
 
 
 
SA-2012-6 UTVENDIG MALING, ØYMARK KIRKE 
Ansvar 1700 Kirker 
Funksjon 390 Den norske kirke 
 
Drift utgift: 
 1470 0 115 0 0 115 115 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 0 115 0 0 115 115 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 0 115 0 0 115 115 
 
Ingen ytterligere kommentar er mottatt fra Fellesrådet for dette tiltaket. 
 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra Fellesrådet er det foreslått en engangsutgift i 2014 på kr 110.000. Rådmannen har etter nærmere 
vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres uendret slik dette er foreslått. 
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SUM PRIORITERTE DRIFTSTILTAK I RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG FOR DENNE VIRKSOMHETEN: 
 


              
2012 2013 2014 2015 2012-2015 Totalt 


Drift utgift 668 810 802 783 3 063 3 063 
Drift inntekt -200 -200 -200 -200 -800 -800 
Sum 468 610 602 583 2 263 2 263 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prioriterte investeringstiltak 
 


 
Økonomiplan- 
periode: 
 


 
2012 


 
2013 


 
2014 


 
(kr x 1.000) 


 
2015 


 
2012-2015 


 
  Totalt 
 


 
 
INV-2012-3 IKT-INVESTERINGER LOKALT 
Ansvar 1420 IKT - Lokalt 
Funksjon 120 Administrasjon 
Prosjekt 422 IKT investeringer 2012 
 
Investering: 
 0200 400 400 400 400 1.600 1.600 
 0429 100 100 100 100 400 400 
Drift utgift: 
 1570 100 100 100 100 400 400 
Drift inntekt: 
 1728 100- 100- 100- 100- 400- 400- 
Finansiering: 
 0910 400- 400- 400- 400- 1.600- 1.600- 
 0970 100- 100- 100- 100- 400- 400- 
Investering 500 500 500 500 2.000 2.000 
Drift utgift 100 100 100 100 400 400 
Drift inntekt 100- 100- 100- 100- 400- 400- 
Finansiering 500- 500- 500- 500- 2.000- 2.000- 
Sum 0 0 0 0 0 0 
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Det vises til gjeldende økonomiplan der forutsettes et årlig beløp til IKT utstyr lokalt. For 2012 og de øvrige årene i 
planperioden foreslås satt av samlet kr 500.000 årlig. Dette dekker både innkjøp av nytt utstyr og løpende utskifting av 
eksisterende utstyr i Marker. Eventuelle investeringer i IKT samarbeidet med grensekommunene kommer som tillegg og 
legges frem som egen sak dersom det blir behov. 
 
Rådmannen: 
Rådmannen går inn for gjennomføring av tiltaket. Dette er uendret fra opprinnelig forslag fra virksomheten og er en 
oppfølging av gjeldende økonomiplan med noe lavere  summer enn tidligere. Merk at kr 500.000 foreslås finansiert 
gjennom nytt eksternt lån. 
 
 
 
 
SA-2012-10 REHABILITERING TAK, ØRJE KIRKE 
Ansvar 1700 Kirker 
Funksjon 390 Den norske kirke 
Prosjekt 176 Utbedring Ørje kirke 
 
Investering: 
 0230 0 0 355 0 355 355 
 0429 0 0 86 0 86 86 
Drift utgift: 
 1570 0 0 86 0 86 86 
Drift inntekt: 
 1728 0 0 86- 0 86- 86- 
Finansiering: 
 0910 0 0 355- 0 355- 355- 
 0970 0 0 86- 0 86- 86- 
Investering 0 0 441 0 441 441 
Drift utgift 0 0 86 0 86 86 
Drift inntekt 0 0 86- 0 86- 86- 
Finansiering 0 0 441- 0 441- 441- 
Sum 0 0 0 0 0 0 
 
Når det gjelder rehabilitering av takene så skal eksisterende takstein, lekter og takrenner fjernes. Råteskader utbedres, 
anslått til 5 % av takarealet. Dernest skal det legges soutaksplater, sløyfer, lekter og ny takstein type sement. Nye 
takrenner og nedløp monteres. Grunnen til at tiltaket er foreslått, er at takene er fra da kirkene ble bygget på slutten av 
1800 tallet og bærer preg av det. 
 
 
Rådmannen: 
Dette er en direkte oppfølging av gjeldende økonomiplan. Rådmannen foreslår tiltaket lagt inn i samsvar med denne med 
gjennomføring i 2014. Merk at det her forutsetter finansiering ved opptak av nytt eksternt rentekompensert lån på kr 
355.000 i 2014. 
 
 
 
 
SA-2012-2 BRANNALARM. ØRJE KIRKE 
Ansvar 1700 Kirker 
Funksjon 390 Den norske kirke 
Prosjekt 172 Brannalarmanlegg Ørje Kirke 
 
Investering: 
 0200 44 0 0 0 44 44 
 0429 11 0 0 0 11 11 
Drift utgift: 
 1570 11 0 0 0 11 11 
Drift inntekt: 


  
 
 


 1728 11- 0 0 0 11- 11- 
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Finansiering: 
 0940 44- 0 0 0 44- 44- 
 0970 11- 0 0 0 11- 11- 
Investering 55 0 0 0 55 55 
Drift utgift 11 0 0 0 11 11 
Drift inntekt 11- 0 0 0 11- 11- 
Finansiering 55- 0 0 0 55- 55- 
Sum 0 0 0 0 0 0 
 
Pålegg fra brannsjefen. Dersom tiltaket ikke gjennomføres, utelukkes ikke at kirken må stenges.  
 
 
Rådmannen: 
Fellesrådet foreslår en engangskostnad på kr 55.000 i 2012. Rådmannen har etter nærmere vurdering av forslaget 
kommet til at dette bør gjennomføres uendret slik dette er foreslått. Tiltaket foreslås finansiert ved bruk av 
disposisjonsfond på kr 44.000 i 2012. 
 
 
 
 
SA-2012-7 BRANNSIKRING, RØDENES KIRKE 
Ansvar 1700 Kirker 
Funksjon 390 Den norske kirke 
Prosjekt 173 Brannalarmanlegg Rødenes kirke 
 
Investering: 
 0200 0 535 0 0 535 535 
 0429 0 132 0 0 132 132 
Drift utgift: 
 1570 0 132 0 0 132 132 
Drift inntekt: 
 1728 0 132- 0 0 132- 132- 
Finansiering: 
 0910 0 535- 0 0 535- 535- 
 0970 0 132- 0 0 132- 132- 
Investering 0 667 0 0 667 667 
Drift utgift 0 132 0 0 132 132 
Drift inntekt 0 132- 0 0 132- 132- 
Finansiering 0 667- 0 0 667- 667- 
Sum 0 0 0 0 0 0 
 
Departementet pålegger eier å installere stasjonært slokkeanlegg der dette er nødvendig for å hindre tap av verneverdige 
verdier (jfr. rundskriv av 10.02.2010) 
 
 
Rådmannen: 
Fellesrådet ønsker tiltaket gjennomført i 2013 med en engangskostnad på kr 600.000. Rådmannen har etter nærmere 
vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres som foreslått. Merk at det her forutsetter finansiering ved 
opptak av nytt eksternt rentekompensert lån på kr 535.000 i 2013. 
 
 
 
 
SA-2012-8 UTBEDRING MUR OG KALKBEHANDLING, RØDENES KIRKE 
Ansvar 1700 Kirker 
Funksjon           390 Den norske kirke 
Prosjekt 174 Utbedring Rødenes kirke 
 
Investering: 


  
 
 


 0250 0 170 0 0 170 170 


Budsjett 2012 med økonomiplan 2012-2015 kommentardel - rådmannens forslag 
 







 58


 0429 0 40 0 0 40 40 
Drift utgift: 
 1570 0 40 0 0 40 40 
Drift inntekt: 
 1728 0 40- 0 0 40- 40- 
Finansiering: 
 0910 0 170- 0 0 170- 170- 
 0970 0 40- 0 0 40- 40- 
Investering 0 210 0 0 210 210 
Drift utgift 0 40 0 0 40 40 
Drift inntekt 0 40- 0 0 40- 40- 
Finansiering 0 210- 0 0 210- 210- 
Sum 0 0 0 0 0 0 
 
Fellesrådet har ingen ytterligere kommentarer til tiltaket. 
 
 
Rådmannen: 
Dette er en oppfølging av gjeldende økonomiplan. Rådmannen foreslår tiltaket lagt inn i samsvar med denne med 
gjennomføring i 2013. Merk at det her forutsetter finansiering ved opptak av nytt eksternt rentekompensert lån på kr 
170.000 i 2013. 
 
 
 
 
SA-2012-9 NYTT VARMEANLEGG, ØYMARK KIRKE 
Ansvar 1700 Kirker 
Funksjon 390 Den norske kirke 
Prosjekt 175 Varmeanlegg Øymark kirke 
 
Investering: 
 0200 0 0 550 0 550 550 
 0429 0 0 130 0 130 130 
Drift utgift: 
 1570 0 0 130 0 130 130 
Drift inntekt: 
 1728 0 0 130- 0 130- 130- 
Finansiering: 
 0910 0 0 550- 0 550- 550- 
 0970 0 0 130- 0 130- 130- 
Investering 0 0 680 0 680 680 
Drift utgift 0 0 130 0 130 130 
Drift inntekt 0 0 130- 0 130- 130- 
Finansiering 0 0 680- 0 680- 680- 
Sum 0 0 0 0 0 0 
 
Fellesrådet har ingen ytterligere kommentarer til tiltaket. 
 
  
Rådmannen: 
Dette er en oppfølging av gjeldende økonomiplan. Rådmannen foreslår tiltaket lagt inn i samsvar med denne med 
gjennomføring i 2014. Merk at det her forutsetter finansiering ved opptak av nytt eksternt rentekompensert lån på kr 
550.000 i 2014. 
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SUM PRIORITERTE INVESTERINGSTILTAK I RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG FOR DENNE VIRKSOMHETEN: 
 


              
2012 2013 2014 2015 2012-2015 Totalt 


Investering 555 1 377 1 621 500 4 053 4 053 
Drift utgift 111 272 316 100 799 799 
Drift inntekt -111 -272 -316 -100 -799 -799 
Finansiering -555 -1 377 -1 621 -500 -4 053 -4 053 
Sum 0 0 0 0 0 0 
Eksternt lån -400 -1 105 -1 305 -400 -3 210 -3 210 
Bruk av 
fond -44 0 0 0 -44 -44 
Tilskudd 0 0 0 0 0 0 
Mva-komp -111 -272 -316 -100 -799 -799 
Sum finans -555 -1 377 -1 621 -500 -4 053 -4 053 
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Budsjett 2011 med økonomiplan 2012-2015 for  
 


 
 GRUNNSKOLE 
 


 
 
 


 


  
 
 
 
 


Virksomhetens ansvarsområder:    
 


2000 Administrasjon 
 
 


2010 Felles inntekter/utgifter  
2020   Spesialundervisning 
2040   Voksenopplæring i skoleverket 


 
 


2060   Grunnskole  
2070   Skolefritidsordningen 


 


 
 
 


 
 
 
 


 
 


 
 
 
 


Virksomhetens årsverk 
Virksomheten disponerer 58,42 årsverk fordelt på 79 ansatte. Tilsvarende i budsjettvedtak for 2011 
var 59,00 årsverk. 
 


  Ansvar   
Stillingsressurs pr: 
01.10.2011 


2000 2010 2020 2040 2060 2070  Totalt 


Ansatte 3 0 0 0 67 9  79 
Årsverk 2,52 0,00 0,00 0,00 52,79 3,11   58,42 
 
En reduksjon i antall årsverk forklares med lavere elevtall på 1. trinn fra høsten 2011 og dermed ikke 
grunnlag for mer en to pedagoger på dette trinnet.  
 
I tillegg har skolen fra august 2011 ikke tilsatt vikar som en del av de faste stillingene i den grad en i 
utgangspunktet hadde ønsket.  
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Kort beskrivelse av virksomheten 
Virksomhetens hovedoppgave er undervisning, og at denne fører til optimal læring hos elevene.  
Skolen har 432 elever fordelt på 10 trinn, og 81 barn går på SFO (oktober 2011). Organiseringen av 
skolen framgår av organisasjonskartet: 
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Inn under virksomheten hører også voksenopplæring i skoleverket og administrasjon av 
spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 62


Virksomhetens budsjettrammer på ansvarsområder 
I budsjettforslaget har virksomheten fordelt rammen slik på virksomhetens ansvars- 
områder før eventuelt nye tiltak: 
 


(kr x 1.000) 
  Budsjett 2012 Budsjett 2011 Regnskap 2010 


Ansvar Utgifter Inntekter Netto Netto* Netto 
2000 1 431 0 1 431 1 602 1 394 
2010 916 -899 17 -159 -293 
2020 1 224 0 1 224 746 1 216 
2040 500 -500 0 0 0 
2060 36 068 -3 592 32 476 32 154 29 781 
2070 1 565 -1 140 425 411 304 
Sum 41 704 -6 131 35 573 34 754 32 402 


 


* Budsjett 2011 eksl. endringer foretatt i løpet av 2011 
 
 


Lønnsutgiftene fordeler seg i hovedsak slik etter artsgruppe: 
 
Fast lønn: 76,6 % 
Vikarer ved ferie: 0,3 % 
Vikarer ved sykdom: 1,3 % 
Variabel lønn: 0,3 % 
Sosiale utgifter:      21,5 % 
Sum: 100,0 % 
 
 


Konsekvenser 
Økte utgifter på kroner 698 000 til elevplass på Mortenstua er ikke tatt hensyn til ved konsekvens-
justering. I forbindelse med formannskapets konsekvensjustering av basis driftsrammer for 2012, er 
virksomheten anmodet om å dekke dette innen tildelt basisramme. Innen tildelt ramme er disse 
utgiftene dekket opp ved å beregne høyere inntekter. Virksomheten har hatt høyere inntekter enn 
beregnet de to siste årene. Dette er ”usikre” inntekter. Dersom inntektene ikke kommer, er det viktig 
at dette ikke fører til en reduksjon i lærertettheten på skolen. Det blir derfor også tatt med som 
forslag til prioritert tiltak ved en evt. høyere økonomisk ramme. 
 
Skolen hadde håpet å kunne legge noe mer vikarressurs inn i de faste stillingene, men innefor tildelt 
ramme er dette ikke mulig. Dette kommer i tillegg til skolens utfordringer i å kunne sette inn 
hjelpetiltak tidlig nok, slik at en kan unngå at behovet for spesialundervisning øker etter hvert som 
eleven kommer på høyere klassetrinn. Det vises igjen til prioriterte driftstiltak ved eventuelt høyere 
økonomisk ramme. 
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Skolen ser utfordringer i forhold til den nasjonale satsingen (NyGIV) for å hindre frafall i 
videregående skole, der ca 10 % av elevene på 10. trinn skal gis spesiell oppfølging det siste halve 
skoleåret. Dette tas med som forslag til prioriterte driftstiltak ved eventuelt høyere økonomisk 
ramme. 
 
I kommunestyrets budsjettvedtak for 2011 ble utstyr til naturfagrommet prioritert som tiltak i 2012. 
Dette samsvarer med en opprusting av selve rommet som kommer som forslag til prioritert tiltak fra 
virksomhet FDV. 
 
Virksomheten vil også i år be om at krav fra andre kommuner i forhold til elever med rett til 
spesialundervisning, der Marker kommune har det økonomiske ansvaret, blir et prioritert tiltak. 
 
 


Økonomiplan driftsbudsjett 
Økonomiplanen viser en videreføring av forslag til budsjett 2012. I tillegg er en gradvis innføring av 
valgfag på ungdomstrinnet lagt inn beregnet ut fra det som er varslet i Meld. St.22.(2010-2011). 
Ekstra pedagog på 1. trinn pga økning i elevtall er også lagt inn for skoleåret 2014-2015. 
 


(kr x 1.000) 
 


Økoplan Økoplan Økoplan Økoplan Drift Regnskap 
2010 


Budsjett 
2011* 2012 2013 2014 2015 


Brutto driftsutgifter 40 970 39 384 41 704 41 839 42 420 42 906
Inntekter -8 569 -4 630 -6 131 -6 131 -6 131 -6 131
Netto driftsutgifter 32 401 34 754 35 573 35 708 36 289 36 775


 


* Budsjett 2011 eksl. endringer foretatt i løpet av 2011 
 
 


Økonomiplan investeringsbudsjett 
Virksomheten har ingen forslag til investeringstiltak i planperioden. 
 
 


Strategiske mål 
Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK 06) og opplæringsloven er viktige styringsdokumenter for 
skolen.  Herfra har Marker skole (jfr. Vår lokale arbeidstidsavtale) spesielt fokus på: 


- at alle elever på Marker skole skal få tilpasset opplæring  
- at Marker skole skal være en lærende organisasjon  


 


Overordnet målsetting for Marker skole ble vedtatt i Kommunestyret 8. april 2008. Den lyder slik: 
Marker kommune har en god skole hvor kjennetegnene er Læring – trygghet – trivsel 
Dette skal elevene oppleve gjennom 


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


 


Ut fra disse overordnede målsettingene skal Marker skole (2010-2013) jobbe med følgende 
utviklingsområder:  


a. Lesing i alle fag  
b. Vurdering for læring  
 


Ved at skolen holder fokus på arbeidet med lesing og vurdering mener vi at elevenes læringsutbytte 
vil kunne øke. 
 
Effektiv ressursbruk / God økonomistyring:  
Skolen har tradisjonelt sett holdt seg til sine budsjetter innenfor kravet om +/- 1 % avvik, da det 
sjelden er store ”overraskelser” i løpet av året. Likevel må det føyes til at noen utgiftsposter er 
utenfor skolens kontroll, slike som utgifter til skoleskyss, voksenopplæring, og til en viss grad 
spesialundervisning og særskilt norskopplæring. Det samme gjelder noen inntektsposter som bl.a. 
refusjoner fra andre kommuner. I 2010 hadde skolen slike ”usikre” inntekter som førte til et relativt 
stort positivt avvik.  Med økte utgifter i 2012 og for å unngå å redusere på læretettheten for elevene, 
har en har derfor budsjettert med noe mer inntekter i 2012, jfr. beskrivelsen under konsekvenser. 
 
Gode tjenester / Brukermedvirkning:  
Skolen har som mål å bedre læringsresultater på eksamen og på nasjonale prøver. Ifl. BMS (balansert 
målstyring) målekart for Marker skole, er målet å ha bedre resultater enn fylkesgjennomsnitt på 
nasjonale prøver og eksamen.  
På elevundersøkelsen er målet å ha bedre resultater enn landsgjennomsnittet når det gjelder læring, 
trivsel og medvirkning, jfr. også skolen utviklingsplan. Når det gjelder mobbing er det nulltoleranse 
og BMS sitt mål om bedre resultater enn landsgjennomsnittet er ikke godt nok.  
Skolen gjennomfører foreldreundersøkelsen vårer 2012, og målet ifl BMS er å ha bedre resultater 
enn landsgjennomsnittet. 
 
God service:  
Vi er opptatt av å yte god service og å være tilgjengelige og svare på forespørsler fra elever og 
foresatte. Opplæringslovens § 9a omhandler elevenes skolemiljø. Det generelle kravet i loven er at 
alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 
I skolens brukerorganer blir det presisert hvor viktig det er at skolen får beskjed dersom disse 
rettighetene ikke blir ivaretatt. 
 
Friske medarbeidere / Godt arbeidsmiljø:   
Sykefraværet 3.kvartal fordeler seg med 0 % på administrasjon, 3,9 % på grunnskole og 0 % på SFO. 
Sykefraværet har gått ned og er godt innenfor målet på 4,5 % beskrevet i BMS-målekartet. 
Arbeidsmiljø er fast tema på medbestemmelsesmøter med de tillitsvalgte. Det ble gjennomført 
medarbeiderundersøkelse for alle ansatte mai 2011. Jevnt over viser undersøkelsen gode resultater. 
De ansatte trives. Undersøkelsen viser likevel at det er grunn til å se nærmere på det fysiske 
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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 forhold til det fysiske arbeidsmiljøet, trivsel/samarbeid med kolleger, tid til å 
utføre jobben og mobbing. Forslagene til forbedringstiltak vil være gode innspill til virksomhetens 
kontinuerlige arbeid med å sikre et godt arbeidsmiljø. 
 
Kompetanseutvikling:  
Marker har en skole i utvikling som har som mål å holde seg oppdatert innen nyere forskning når det 
gjelder elevenes læring. Det er tro på at skolens satsing på lesing vil gi resultater. Skolen har fortsatt 
midler igjen til etterutdanning av lærere fra det som ble tildelt fra Fylkesmannen i 2009. Skolen 
satser videre på grunnleggende ferdigheter og spesielt på lesing i alle fag og på vurdering, jfr. 
skolens utviklingsplan. I tillegg er tre lærere i gang med videreutdanning i engelsk og leseforståelse. 
Etter søknad har skolen fått tilsagn om statlige midler til delvis til dekking av vikarutgifter for disse 
tre. 
 
 


Tiltak ved eventuelt redusert økonomisk ramme 
Ved en eventuell pålagt reduksjon i driftsrammen vil virksomheten prioritere å ta ut/redusere 
følgende:  
 


 (kr x 1.000) 


Tiltak Kostnad Kommentar 
Reduksjon av   Lavere lærertetthet fører til mindre hjelp og støtte til elever som  
lønnsmidler, 546 trenger tett oppfølging. 
pr. lærerstilling             
     
      
 
 


Prioriterte driftstiltak ved eventuelt høyere økonomisk ramme 
Virksomhetene er som tidligere anmodet om å foreslå og konkretisere forslag til nye tiltak i 
kommende planperiode. Dette er tiltak som ikke ligger i virksomhetens konsekvensjusterte 
basisramme, men som eventuelt vil komme inn som tillegg – enten for en periode eller av ”varig” 
karakter.  
 
De av tiltakene rådmannen prioriterer for denne virksomheten og som følgelig er lagt inn i forslag til 
budsjett og økonomiplan går frem under i form av egen rapport under. Rapporten er kjørt ut med 
detaljert kontering samt forklaring/notat. Rapport uten detaljer ligger vedlagt bak i det samlede 
budsjettdokumentet. 
 
De tiltak som virksomheten har fremmet, men av ulike årsaker ikke er prioritert av rådmannen er 
skilt ut i eget vedleggshefte.  
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Økonomiplan- 
periode: 
 


 
2012 


 
2013 


 
2014 


 
(kr x 1.000) 


 
2015 


 
2012-2015 


 
  Totalt 
 


 
 
SKO-2012-3 TIDLIG INNSATS / ØKT LÆRERTETTHET DE FIRE FØRSTE SKOLEÅRENE, MARKER SKOLE 
Ansvar 2060 Grunnskole 
Funksjon 202 Grunnskole 
 
Drift utgift: 
 1011 130 220 305 464 1.119 1.119 
 1099 20 30 45 82 177 177 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 150 250 350 546 1.296 1.296 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 150 250 350 546 1.296 1.296 
 
Gjennom dette tiltaket ser man muligheten for på sikt å redusere behovet for spesialundervisning på ungdomstrinnet. Man 
tenker seg en styrking tilsvarende en lærerstilling i planperioden 2012-2015.  
 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra virksomhetsleder er det foreslått årlig merutgift på kr 546.000 hvert av årene i planperioden. 
Rådmannen har etter nærmere vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres, men vil endre på 
tallstørrelsen. Rådmannen ser behov for økt tidlig innsats og vil anbefale at det settes av en årlig bevilgning til dette. Det 
foreslås at det settes av kr 150.000 i 2012 som øker hvert av årene ut i planperioden slik at en i 2015 setter av kr 546.000. 
 
 
 
 
SKO-2012-4 NY GIV-LÆRER, MARKER SKOLE 
Ansvar 2060 Grunnskole 
Funksjon 202 Grunnskole 
 
Drift utgift: 
 1011 105 105 105 0 315 315 
 1099 18 18 18 0 54 54 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 123 123 123 0 369 369 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 123 123 123 0 369 369 
 
En nasjonal satsing som går ut på at ca 10 % av elevene på 10. trinn skal utgjøre en Ny GIV-klasse og få ekstra 
oppfølging i forhold til grunnleggende ferdigheter det siste halvåret og derigjennom hindre evt. redusere frafall i 
videregående opplæring. Man tenker seg en styrking tilsvarende 40 % stilling hvert år fra januar og ut skoleåret. 
Overgangsprosjektet Ny GIV skal gå over tre skoleår og er nærmere beskrevet i Meld. St. 22 (2010-2011).  
 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra virksomhetsleder er det foreslått en årlig utgift til formålet på kr 123.000 de tre første årene i 
planperioden. Rådmannen har etter nærmere vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres uendret slik 
dette er foreslått. 
 
 
 


  
 
 


Budsjett 2012 med økonomiplan 2012-2015 kommentardel - rådmannens forslag 
 







 67


SKO-2012-6 OPPRUSTING AV NATURFAGROM, MARKER SKOLE 
Ansvar 2060 Grunnskole 
Funksjon 202 Grunnskole 
 
Drift utgift: 
 1200 120 0 0 0 120 120 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 120 0 0 0 120 120 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 120 0 0 0 120 120 
 
Under budsjettbehandlingen for 2011 ble det vedtatt at utstyr til naturfagrom skulle tilføres virksomheten med kroner 
120 000 i 2012. Dette samsvarer med forslag til tiltak fra virksomhet FDV som har ansvar for opprutingen av selve 
rommet. 
 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra virksomhetsleder er det foreslått en engangsutgift i 2012 på kr 120.000. Rådmannen har etter 
nærmere vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres uendret slik dette er foreslått. 
 
 
 
 
SKO-2012-9 INVENTAR OG UTSTYR, MARKER SKOLE 
Ansvar 2060 Grunnskole 
Funksjon 202 Grunnskole 
 
Drift utgift: 
 1200 50 50 100 100 300 300 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 50 50 100 100 300 300 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 50 50 100 100 300 300 
 
Budsjettet til inventar og utstyr er for lavt og vil på langt nær tilfredsstille skolens behov for fornying og utskifting. Det 
gjelder hyller og kurver til elevene på barneskolen, elevskap på ungdomsskolen, reoler, utskifting av gamle pultsett, små 
oppvaskmaskiner til formingsavdelingene, sløydutstyr, høytalere på klasserom, gymbenker og utstyr til gymsalen, mobilt 
lydanlegg, nettilgang på tilfluktsrommet, instrumenter til musikkundervisningen, for å nevne noe. 
 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra virksomhetsleder er det foreslått en årlig merutgift på kr 100.000 hvert av årene i planperioden 
Rådmannen har etter nærmere vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres, men vil endre på 
tallstørrelsen. Rådmannen ser behov for økt inventarbudsjett for skolen, men vil gå inn for at det settes av kr 50.000 i 
2012 og 2013, deretter kr 100.000 for 2014 og 2015. 
 
                 
 
 
SUM PRIORITERTE DRIFTSTILTAK I RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG FOR DENNE VIRKSOMHETEN: 
 


              
2012 2013 2014 2015 2012-2015 Totalt 


Drift utgift 443 423 573 646 2 085 2 085 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Sum 443 423 573 646 2 085 2 085 
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GRIMSBY BARNEHAGE 
 


Virksomhetens ansvarsområder 
 


2300 Grimsby barnehage 
       


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Virksomhetens årsverk 
Virksomheten disponerer 8,95 årsverk fordelt på 12 ansatte. Tilsvarende i budsjettvedtak for 2011 
var 9,45 årsverk. 
 


  Ansvar     
Stillingsressurs pr: 2300   Totalt 
Ansatte 12   12 
Årsverk 8,95   8,95 
 
Virksomheten har nå 42 barn fordelt på tre avdelinger. Bemanningen er bestående av styrer, 2 
førskolelærere, en konstituert pedagogisk leder, 8 assistenter, 1 lærling og to som er utplassert fra IA. 
Vår utfordring er over- eller underkapasitet. Denne høsten ser vi at flere søker plass etter hoved-
opptaket. Vi bemanner da opp til antall søkere vi har ved hovedopptaket i mars. Dersom det da 
kommer noen utover høsten/våren som ønsker plass har vi ikke pedagoger nok og kan dermed ikke 
ta inn flere. Golvplass har vi nok av, men det er pedagogiske ledere vi i så fall trenger flere av. 
En annen utfordring vi har er vogner og soveplasser til barn. Det er en belastning for de ansatte at vi 
ikke har et tilrettelagt rom for vognene, noe som er ønskelig. 
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Kort beskrivelse av virksomheten 
I høst fikk vi inn mange barn under 3 år, noe som resulterer i at vi får færre hoder før vi får fylt opp 
barnehagen. Det skal være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og 
én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks 
timer.  
 
I høst fikk vi inn mange små. Det vil si at på en avdeling med 15 barn bruker 14 bleie og 13 sover. I 
naborommet er det 10 av 10 som sover og bruker bleie. Dette ser vi på som en stor utfordring 
ettersom vi bare har én stelleplass. Vi har fremdeles ikke nok førskolelærere, og heller ingen med 
fagutdanning barne- og ungdomsarbeider. I den forbindelsen bruker vi en del tid på veiledning. 
 
 


Virksomhetens budsjettrammer på ansvarsområder 
I budsjettforslaget har virksomheten fordelt rammen slik på virksomhetens ansvars- 
områder før eventuelt nye tiltak: 
 


(kr x 1.000) 
  Budsjett 2012 Budsjett 2011 Regnskap 2010 


Ansvar Utgifter Inntekter Netto Netto* Netto 
2300 4 964 -1 222 3 742 3 729 701 


         
Sum 4 964 -1 222 3 742 3 729 701 


 


* Budsjett 2011 eksl. endringer foretatt i løpet av 2011 
 
 


L
 


ønnsutgiftene fordeler seg i hovedsak slik etter artsgruppe: 


Fast lønn: 71,4 % 
Vikarer ved ferie: 2,2 % 
Vikarer ved sykdom: 3,2 % 
Variabel lønn: 0,3 % 
Sosiale utgifter: 22,9 % 
Sum: 100,0 % 
 
 


Konsekvenser 
Barnehagene legger grunnlaget for de som skal ta over landet om noen år. Det er viktig at 
barnehagene har kvalitet, slik at det blir et godt grunnlag. Ved behov er det arealmessig kapasitet for 
utvidelse med ytterligere en avdeling. 
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Økonomiplan driftsbudsjett 
Virksomheten kjenner pr. nå ikke til utgifter og eller inntekter i kommende økonomiplanperiode 
utover det som er kommentert for 2011.  
 


(kr x 1.000) 
Økoplan Økoplan Økoplan Økoplan Drift Regnskap 


2010 
Budsjett 
2011* 2012 2013 2014 2015 


Brutto driftsutgifter 4 567 5 051 4 964 4 964 4 964 4 964
Inntekter -3 866 -1 322 -1 222 -1 222 -1 222 -1 222
Netto driftsutgifter 701 3 729 3 742 3 742 3 742 3 742


 


* Budsjett 2011 eksl. endringer foretatt i løpet av 2011 
 
 


Økonomiplan investeringsbudsjett 
Virksomheten har ingen forslag til investeringstiltak i planperioden. 
 
 


Strategiske mål 
Barnehagen må forholde seg til Barnehageloven og Rammeplan 06. Disse legger føringer for 
hvordan barnehagen skal tilrettelegge og forholde seg. I kommunen har vi en overordnet barne- og 
ungdomsplan i tillegg til en barnehageplan, dette er også med og legger føringer for oss i 
barnehagen. Dessuten har vi en årsplan som er vår egen. Her har ansatte og foreldre medvirkning i 
hva som bør være med. Her står det at vi i tillegg til lek, medvirkning og sosial kompetanse skal 
vektlegge kommunikasjon, språk og tekst (jmf. Rammeplan) i det kommende året. Vi vet hvor viktig 
et godt språk er, derfor har vi valgt å vektlegge dette. Dessuten tenker vi på dette som et ledd i tidlig 
innsats.  
 
Effektiv ressursbruk / God økonomistyring:  
Virksomhetsleder skal til enhver tid ha oversikt over barnehagens økonomi. Se vi på KOSTRA-tall 
fra 2010 ser vi at Marker kommune brukte kr 9 371 i nettodrifteutgifter pr barn 1-5 år, noe som er 
lavere enn landsgjennomsnittet, ser vi derimot på tall fra andre år før 2010 er dette nær utlignet. 
Dette henger sammen med bl.a. hva som rapporteres inn og hvordan dette gjøres. KOSTRA-tall er 
derfor ikke alltid ”riktig” for sammenligning kommuner i mellom, men et godt redskap for å 
sammenligne kommunen med seg selv over tid. Barnehagereformen fra 2011 med kommunal 
finansieringsplikt for de ikke-kommunale barnehagene, vil medføre store endringer i både interne og 
eksterne KOSTRA-tall for barnehagene fra 2011. 
 
Gode tjenester / Brukermedvirkning:  


  
 
 


For tiden har vi kommunens lengste åpningstider på barnehagefronten. Vi åpner kl 06.00 og stenger 
17.00. Foreldrene får også tilbud om å være med på to foreldremøter og to foreldresamtaler i året. 
Her er det ofte tilrettelagt for gruppearbeid som går på å komme med tilbakemeldinger, råd og tips til 
barnehagen for hvordan foreldrene ønsker det. Det vises for øvrig til egen sak om eventuelt 
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sommerstengt ved Grimsby. På månedsplanen har vi ofte åpne dager. Da får barna selv bestemme 
med hvem og hvor de skal leke. Det er mye læring i lek og vi voksne er der for å veilede og 
tilrettelegge best mulig. 
 
God service:  
Målet er at våre brukere skal føle at vi yter god service. Dette måles i brukerundersøkelser som vi har 
hvert halvannet år, eller kommer fram på foreldresamtaler som blir gjennomført to ganger i året.  
Foreldrene har også et foreldrearbeidsutvalg, hvor i utgangspunktet alle foreldrene er medlem. Hver 
avdeling har sin representant, og to av disse sitter i samarbeidsutvalget. Her er det mulighet til å si 
sin mening på godt og vondt. Vi har dessuten et godt samarbeid med flere andre som skolen, 
helsestasjon, barnevern, pedagogisk-psykologisk tjeneste, de private barnehagene, osv. Dette for at 
alle barn skal få en best mulig hverdag.  
 
Friske medarbeidere / Godt arbeidsmiljø:   
Virksomheten har som mål å ha friske medarbeidere. Vi tror at trygghet, trivsel, åpenhet og mye 
humor kan være faktorer som er viktige. Barnehagen har minst to sosiale sammenkomster på 
fritiden, og vi tror at å treffes utenom arbeidstid bidrar til et tettere samhold og et godt arbeidsmiljø. 
Humor og glede er viktige elementer i hverdagen vår. Medarbeiderundersøkelsen og medarbeider-
samtalene er indikatorer på hvordan arbeidsmiljøet i barnehagen er. 
 
Kompetanseutvikling:  
Vi ønsker at våre medarbeidere skal se nytten med å gå kurs eller ta utdanning/etterutdanning. Målet 
er at alle medarbeidere skal på minst ett kurs pr. år. Vi ser at kurs bidrar til refleksjon og eventuelt 
endring. Personalmøtene blir også brukt til å reflektere over hendelser i hverdagen vår. Dette er med 
på å legge et felles grunnlag vi i barnehagen bruker i oppdrager- og dannelsesrollen med barna.  
For tiden tar en av våre vikarer førskolelærerutdanning på deltid, vi har inne en gjennom IA som tar 
barne- og ungdomsarbeiderutdanning. I tillegg har vi fått inn en lærling som skal bli barne- og 
ungdomsarbeider. Alt dette mener vi bidrar til at kompetansen blir hevet på huset.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tiltak ved eventuelt redusert økonomisk ramme 
Ved en eventuell pålagt reduksjon i driftsrammen vil virksomheten prioritere å ta ut/redusere 
følgende:  
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(kr x 1.000) 


Tiltak Kostnad Kommentar 
 
 Reduksjon i 
innkjøp inv./utstyr 50  Ingen nye leker eller utstyr til barna i 2012 


 
 
 
  


Stenger barnehagen de to siste i juli, og flytter oppstart til 15.08.  
Dvs. at kommunen ikke har et barnehagetilbud som har åpent i hele 
ferien. 20’ fordi de ansatte ønsker ferie og vi må sette inn vikarer. 
  
 


    
 
 


 


 


 


 


 
 
 
 


Prioriterte driftstiltak ved eventuelt høyere økonomisk ramme 
Virksomhetene er som tidligere anmodet om å foreslå og konkretisere forslag til nye tiltak i 
kommende planperiode. Dette er tiltak som ikke ligger i virksomhetens konsekvensjusterte 
basisramme, men som eventuelt vil komme inn som tillegg – enten for en periode eller av ”varig” 
karakter.  
 
Denne virksomheten har ingen forslag til nye tiltak for kommende planperiode. 
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Budsjett 2012 med økonomiplan 2012-2015 for  


 


FAMILIE & HELSE 
 


 
 
 


Virksomhetens ansvarsområder 
 


1.3000 Helse og sosial administrasjon 
1.3100 Helsestasjon 
1.3110 Jordmortjeneste 


 
 
 
 
 1.3200 Kommunelege 


1.3210 Miljørettet helsevern 
1.3220 Legevakt 
1.3300 Psykiatri 
1.3400 


 
 
 
 Kommunefysioterapeut  


1.3410 
1.3600 


Fysioterapitjenester 
Barnevernstjenesten 


 


 
 
 


Virksomhetens årsverk 
Virksomheten disponerer 17,44 årsverk fordelt på 24 ansatte. Tilsvarende i budsjettvedtak for 2011 
var 15,30 årsverk. 
 


  Ansvar   
Stillingsressurs pr: 3000 3100 3200 3300 3400 3600 3110 Totalt 
Ansatte 1 3 7 5 2 5 1 24 
Årsverk 0.40 2,00 4,29 5,00 1,60 3,90 0,25 17,44 
 
Det er en økning i psykisk helse med 1 årsverk i prosjektstilling og 0,50 i styrking av barneverns-
tjenesten, begge gjennom midler fra Fylkesmannen. I fysioterapitjenesten er det en økning på 60 % 
stilling fra 2011. 
 
 


Kort beskrivelse av virksomheten 
Virksomheten dekker mange fagområder med relativt få ansatte på hvert felt, hvor alle stillinger har 
relevante fagpersoner. Avdelingene har hver sin fagleder, som er faglig og økonomisk ansvarlig.  
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Hovedoppgavene til alle i virksomheten er å gi innbyggerne et tjenestetilbud som de har rett på ut fra 
sine individuelle behov. Det krever ansatte med en bred faglig kompetanse og evne til å samarbeide 
med andre fagfolk innen og utenfor egen virksomhet. Det er i løpet av året utarbeidet en overordnet 
plan for barn og unge i kommunen, som skal være førende for alt arbeid som gjøres. 
 
Organiseringen med avdelingene innenfor virksomheten familie og helse gir et tett samarbeid, 
spesielt mellom de som yter tjenester overfor barn/unge og familier. Dette samarbeidet er nå godt 
utviklet og helsestasjonen har ukentlige dager på skolen, hvor også barnevernstjenesten og psykisk 
helse blir tilkalt etter behov, slik at de er lett tilgjengelige for elevene. Barnevernstjenesten skal også 
ha faste dager inn i barnehagene. Hver måned er det samarbeidsmøter mellom alle disse instansene 
sammen med PPT og BUP, barne- og ungdomspsykiatri, hvor saker blir lagt fram til diskusjon enten 
anonymt eller etter samtykke med foreldre. Dette er en ønskelig måte å arbeide på, og har antagelig 
også gitt barnevernstjenesten flere utfordringer og meldte saker. De har da større mulighet til å gå 
tidligere inn i saker og gi mer forebyggende hjelpetiltak, før sakene blir så alvorlige at de vil kreve 
store inngrep. Det er i 2. halvdel av 2010 startet opp barnevernsnemnd som vil bli vurdert hvorvidt 
skal videreføres i løpet av høsten 2011.  
 
Det er en styrking av tjenestene innenfor psykisk helse og rus med en prosjektlederstilling dekket av 
midler fra Fylkesmannen ut 2012. I barnevernstjenesten er det styrking med 50% stilling gjennom 
midler fra Fylkesmannen. Enkelte ansvar i virksomheten er interkommunale selskaper, hvor Marker 
betaler en andel etter innbyggertall og er representert i styrene. Avtalen med miljørettet helsevern er 
oppsagt med virkning fra juli 2012, og nye former for samarbeid om enkelte tjenester må utarbeides. 
Dette vil bli sett sammen med andre oppgaver som krever en revidering i forbindelse med 
samhandlingsreformen. 
 
Legekontoret har startet prosessen med å utøke med en 3. fastlegestilling. I den forbindelse ble det 
vedtatt en økning av helsesekretærstilling, som det nå bes om 20 % utvidelse av under nye tiltak. 
Sykehjemslegestillingen bør også utøkes for å kunne ivareta oppgaver i forbindelse med 
samhandlingsreformen. Likeledes bes det om å opprette ergoterapistilling også med tanke på 
utvidede oppgaver i forbindelse med den reformen. 
 
Innen fysioterapi har det blitt øket 60% på stilling for å kunne møte behov hos både barn og unge og 
innenfor rehabilitering. Her skal det også sammen med øvrig helsepersonell være fokus på barn og 
unge med overvekt. Helsestasjon er også en viktig del av oppfølgingen av disse, og de skal begynne 
å veie barn i 3. og 8. klasse. For at de skal kunne gi den veiledningen og oppfølgingen barna og 
familiene da trenger, er det behov for å styrke tjenesten. 
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Virksomhetens budsjettrammer på ansvarsområder 
I budsjettforslaget har virksomheten fordelt rammen slik på virksomhetens ansvars- 
områder før eventuelt nye tiltak: 
 


(kr x 1.000) 


  Budsjett 2012 
Budsjett 


2011 Regnskap 2010 
Ansvar Utgifter Inntekter Netto Netto* Netto 
3000 280 0 280 299 270  
3100 1 160 -30      1 130 1 058 1 135  
3110 46 -17 29 29 33  
3200 2 826 -780 2 046 1 895 2 212  
3300 3038 -500 2 538 2 492 2 148  
3400 914 -359 555 485 244  
3410 687 0 687 687 647  
3510 436 0 436 404 163  
3600 4 168 -265 3 903 3 912 4 879  
Sum 14 715 -1951 12 764 12 421 14 827 


 


* Budsjett 2011 eksl. endringer foretatt i løpet av 2011 
 
 


L
 


ønnsutgiftene fordeler seg i hovedsak slik etter artsgruppe: 


Fast lønn: 67,0% 
Vikarer ved ferie: 0,7% 
Vikarer ved sykdom: 0,9% 
Variabel lønn: 9,5% 
Sosiale utgifter: 21.9% 
Sum: 100,0 % 
 
 


Konsekvenser 
Lønn utgjør 78% av totale budsjett. Det er stort sett kompensert for lønnsøkninger som er gitt i 2011, 
men økninger i driftstilskudd på fysikalsk institutt og legevakt som også er lønnsøkninger, er ikke 
lagt inn i budsjettrammene, og blir derfor bedt om som egne tiltak. På kommunefysioterapi er det 
heller ikke lagt inn helårsvirkning på lønn til 60 % fysioterapeut i 2011, noe som gjenspeiler seg i 
rammene for 2012. 
 
På variabel lønn er det barnevernstjenesten som er størst, gjennom fosterhjemsgodtgjøringer. Disse 
har heller ikke blitt kompensert for ved lønnsøkninger eller for merforbruk. Dette kommer fram 
under ønskede tiltak. 
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Økonomiplan driftsbudsjett 
Virksomheten kjenner pr. nå ikke til utgifter og eller inntekter i kommende økonomiplanperiode 
utover det som er kommentert for 2011.  
 
 


(kr x 1.000) 
Økoplan Økoplan Økoplan Økoplan Drift Regnskap 


2010 
Budsjett 
2011* 2012 2013 2014 2015 


Brutto driftsutgifter        17 432       13 730        14 715         14 715        14 715        14 715 
Inntekter          2 605         1 309         1 951          1 951          1 951          1 951 
Netto driftsutgifter 14 828      12 421     12 764 12 764 12 764 12 764


 


* Budsjett 2011 eksl. endringer foretatt i løpet av 2011 
 
Reduksjonen i budsjett i forhold til regnskap 2010 er at enkelte områder er flyttet ut av 
virksomheten. Økningen i fra budsjett 2011 til 2012 er stort sett til lønnsøkninger på fastlønn og 
dekning av merutgifter til deltagelse i helsenett/nødnett.  
 
Slik det kommer fram under behov for tiltak, er det en del merutgifter som vil komme i løpet av 
2012, selv om det ikke er budsjettmessige rammer for det. Det er merutgifter til helårsvirkning på 
fysioterapeut og årlig prisjustering til fysikalsk institutt gitt etter statlige føringer, og økning i utgifter 
til legevakt som blir vedtatt uavhengig av, og etter kommunens konsekvensjusterte budsjett blir lagt. 
Dermed vil en del av det som kommer inn under tiltak ikke være nye driftstiltak, men reell 
kostnadsøkning som vil gå utover de tilførte budsjettrammer. 
 
 


Økonomiplan investeringsbudsjett 
Virksomheten foretar ingen investeringer i planperioden. 
 
 


Strategiske mål 
Lov pålagte 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. 
 
Gode tjenester / Brukermedvirkning:  
Virksomheten har fokus på å gi brukerne gode nok tjenester utfra de behov de har etter lover og 
forskrifter. Samarbeid og koordinering mellom de ulike ansvarene er satsningsområde. Det skal være 
brukermedvirkning på individnivå, og brukerundersøkelser blir gjennomført. 
 
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. 
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Friske medarbeidere / Godt arbeidsmiljø:   
Det skal tilrettelegges for at arbeidstakere har et fysisk og psykisk godt arbeidsmiljø slik at det lave 
sykefraværet opprettholdes. Det må være et tilfredsstillende antall personale til å møte de lovpålagte 
tjenester som ytes. 
Veiledning og medarbeidersamtaler benyttes. 
 
Kompetanseutvikling:  
Det skal tilrettelegges for at medarbeidere skal kunne delta på kurs og opplæring som er relevant for 
den daglige jobben og utviklingen av virksomhetens fagkompetanse. 
 
 


Tiltak ved eventuelt redusert økonomisk ramme 
Ved en eventuell pålagt reduksjon i driftsrammen vil virksomheten prioritere å ta ut/redusere 
følgende 
 


(kr x 1.000) 


Tiltak Kostnad Kommentar 
  
Reduksjon i stilling 
 


       350 
 


  
Reduksjon av stillinger vil gå ut over tjenestetilbudet 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Prioriterte driftstiltak ved eventuelt høyere økonomisk ramme 
Virksomhetene er som tidligere anmodet om å foreslå og konkretisere forslag til nye tiltak i 
kommende planperiode. Dette er tiltak som ikke ligger i virksomhetens konsekvensjusterte 
basisramme, men som eventuelt vil komme inn som tillegg – enten for en periode eller av ”varig” 
karakter.  
 
De av tiltakene rådmannen prioriterer for denne virksomheten og som følgelig er lagt inn i forslag til 
budsjett og økonomiplan går frem under i form av egen rapport. Rapporten er kjørt ut med detaljert 
kontering samt forklaring/notat. Rapport uten detaljer ligger vedlagt bak i det samlede budsjett-
dokumentet. 
 


 
 
 


De tiltak som virksomheten har fremmet, men av ulike årsaker ikke er prioritert av rådmannen er 
skilt ut i eget vedleggshefte i prioritert rekkefølge.  
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Økonomiplan- 
periode: 
 


 
2012 


 
2013 


 
2014 


 
(kr x 1.000) 


 
2015 


 
2012-2015 


 
  Totalt 
 


 
FH2012-4 PRISØKNING LEGEVAKT 
Ansvar 3220 Legevakt 
Funksjon 241 Diagnose, behandling, rehabilitering 
 
Drift utgift: 
 1375 84 84 84 84 336 336 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 84 84 84 84 336 336 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 84 84 84 84 336 336 
 
Budsjett for legevakta I.Ø. blir fastsatt etter konsekvensjustert budsjett i kommunen blir vedtatt, slik at årlig prisjustering på 
legevakta må legges inn som tiltak med kr. 84.000. 
 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra virksomheten er det foreslått en årlig merutgift på kr 84.000 hvert av årene i planperioden. 
Rådmannen har etter nærmere vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres uendret slik dette er foreslått. 
 
 
 
 
FH2012-5 JUSTERING AV DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPI 
Ansvar 3410 Fysioterapitjenester 
Funksjon 241 Diagnose, behandling, rehabilitering 
 
Drift utgift: 
 1370 20 20 20 20 80 80 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 20 20 20 20 80 80 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 20 20 20 20 80 80 
 
Økning i sats for driftstilskudd for fysioterapi øker hvert år, uten at det kommer inn i under lønnsøkning i 
konsekvensjusterte rammer. Økningen for kommende år blir kr. 20.000. 
 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra virksomheten er det foreslått en årlig merutgift på kr 20.000 hvert av årene i planperioden. 
Rådmannen har etter nærmere vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres uendret slik dette er foreslått. 
 
 
 
HF2012-2 HELÅRSEFFEKT AV FYSIOTERAPISTILLING 
Ansvar 3400 Kommunefysioterapeut 
Funksjon 241 Diagnose, behandling, rehabilitering 
 
Drift utgift: 
 1010 70 70 70 70 280 280 
Investering 0 0 0 0 0 0 


  
 
 


Drift utgift 70 70 70 70 280 280 
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Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 70 70 70 70 280 280 
 
Økning med 60 % fysioterapistilling ble lagt inn fra 2011, men ikke med kostnad for hele året. For å dekke lønnsbudsjett 
for hele 2012, må det økes med kr.70.000. 
 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra virksomheten er det foreslått en årlig merutgift på kr 70.000 hvert av årene i planperioden. 
Rådmannen har etter nærmere vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres uendret slik dette er foreslått. 
                
 
 
 
SUM PRIORITERTE DRIFTSTILTAK I RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG FOR DENNE VIRKSOMHETEN: 
 


              
2012 2013 2014 2015 2012-2015 Totalt 


Drift utgift 174 174 174 174 696 696 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Sum 174 174 174 174 696 696 
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Budsjett 2012 med økonomiplan 2012-2015 for  


 


NAV 


 
 
 
  
 
 
 
 
 Virksomhetens ansvarsområder 


 


 
 
 


 


 
 3810   Sosialkontortjenesten 


3820 Økonomisk sosialhjelp       
3830 Flyktningetiltak 


 
 
 
 
 
 
 


 


Virksomhetens årsverk 
Virksomheten disponerer 2,0 årsverk fordelt på 3 ansatte. Tilsvarende i budsjettvedtak for 2011 var 
også 2,0 årsverk. 
 


  Ansvar   
Stillingsressurs pr: 3810 3820 3830 Totalt 
Ansatte 3 0 0 3 
Årsverk 2,00 0,00 0,00 2,00 
 
Vi har lav bemanning sammenlignet med tilsvarende kommuner. Dette gjør oss svært sårbare i 
forhold til fravær. 
 
 


Kort beskrivelse av virksomheten 
NAV-kontoret har ansvar for å gi råd og veiledning til sosialhjelpsmottakere og utbetale økonomisk 
sosialhjelp. Vi skal gi gjeldsrådgivning, ikke bare til de som mottar ytelser fra oss, men også til de 
som står i fare for å få økonomiske problemer. I tillegg ligger arbeidet med flyktninger i vår 
virksomhet. 
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Virksomhetens budsjettrammer på ansvarsområder 
I budsjettforslaget har virksomheten fordelt rammen slik på virksomhetens ansvars- 
områder før eventuelt nye tiltak: 
 


(kr x 1.000) 
  Budsjett 2012 Budsjett 2011 Regnskap 2010 


Ansvar Utgifter Inntekter Netto Netto* Netto 
3810 1 488 -226 1 262 1 231 1 189 
3820 2 780 -1 330 1 450 2 960 2 746 
3830 1 132 0 1 132 407 896 
Sum 5 400 -1 556 3 844 4 598 4 831 


 


* Budsjett 2011 eksl. endringer foretatt i løpet av 2011 
 
 


Lønnsutgiftene fordeler seg i hovedsak slik etter artsgruppe: 
 
Fast lønn: 40,8 % 
Vikarer ved ferie: 0,00 % 
Vikarer ved sykdom: 0,00 % 
Variabel lønn: 47,1 % 
Sosiale utgifter: 12,1 % 
Sum: 100,0 % 
 
 


Konsekvenser 
Virksomheten har hatt utfordringer med å holde budsjettet siden NAV-kontoret ble etablert. 
Riktignok ser vi en gledelig utvikling, og overforbruket har blitt mindre år for år. Det som gjør det 
vanskelig å styre, er at vi i hovedsak kun leverer lovpålagte tjenester. Får vi nye brukere med store 
økonomiske behov, som ikke har andre rettigheter enn økonomisk sosialhjelp, vil dette påvirke 
sluttresultatet til virksomheten. Og vice versa: Dersom brukere med store behov for eksempel flytter 
ut av kommunen, vil dette påvirke regnskapstallene positivt. 
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Økonomiplan driftsbudsjett 
Virksomheten kjenner pr. nå ikke til utgifter og eller inntekter i kommende økonomiplanperiode 
utover det som er kommentert for 2011.  
 


(kr x 1.000) 
Økoplan Økoplan Økoplan Økoplan Drift Regnskap 


2010 
Budsjett 
2011* 2012 2013 2014 2015 


Brutto driftsutgifter 6 659 5 064 5 400 5 400 5 400 5 400
Inntekter -1 828 -466 -1 556 -1 556 -1 556 -1 556
Netto driftsutgifter 4 831 4 598 3 844 3 844 3 844 3 844


 


* Budsjett 2011 eksl. endringer foretatt i løpet av 2011 
 
 


Økonomiplan investeringsbudsjett 
Virksomheten har ingen forslag til investeringstiltak i planperioden 


 
 


Strategiske mål 
 


Effektiv ressursbruk / God økonomistyring:  
De månedlige regnskapsrapporteringene fra virksomhetsleder til rådmannen fører til at vi har god 
kontroll på økonomien, og at ev. avvik oppdages så tidlig som mulig. 
 
Gode tjenester / Brukermedvirkning:  
Vi skal gi tjenester etter lov om sosiale tjenester. Vi skal i størst mulig grad finne tiltak og 
virkemidler som gjør brukeren i stand til å forsørge seg selv. Et av målene i virksomhetsplanen vår er 
at ingen unge sosialhjelpsmottakere skal være passive stønadsmottakere. 
 
God service: 
Vi skal bestrebe oss på å gi god service. Vi skal være tilgjengelige, og opprettholde den korte 
saksbehandlingstiden. 
 
Friske medarbeidere / Godt arbeidsmiljø:   
Det jobbes kontinuerlig med arbeidsmiljøet i virksomheten. Vi vil ha stort fokus på HMS-arbeidet 
for å forebygge sykefravær. 
 
Kompetanseutvikling:  
Det legges stor vekt på kompetansehevende tiltak i virksomheten. Vi forvalter et svært bredt lovverk 
hvor det stadig er endringer, og dette krever at vi holder oss faglig oppdaterte.  Vi legger også stor 
vekt på interne workshops hos oss, slik at vi lærer av hverandre.   
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Tiltak ved eventuelt redusert økonomisk ramme 
Ved en eventuell pålagt reduksjon i driftsrammen vil virksomheten prioritere å ta ut/redusere 
følgende:  
 


(kr x 1.000) 


Tiltak Kostnad Kommentar 
 
Redusere antall 
deltakere på 
kvalifiseringsprogram 


 
50 


 
Virksomheten yter i hovedsak lovpålagte tjenester. Vi har ikke et 
stort administrasjonsbudsjett som vi ev. kunne spare inn på. Det er 
derfor vanskelig å finne måter å redusere utgiftene på. Dersom 
rammen blir redusert, må vi avslå kvalifiseringsprogram. I et slikt 
tilfelle ville vi kunne spare differansen mellom kvalifiserings-
stønaden og den sosialhjelpen vedk. i stedet måtte få. Dette er 
svært uheldig, da dette er et viktig virkemiddel i satsningen mot 
fattigdom. 


     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Prioriterte driftstiltak ved eventuelt høyere økonomisk ramme 
Virksomhetene er som tidligere anmodet om å foreslå og konkretisere forslag til nye tiltak i 
kommende planperiode. Dette er tiltak som ikke ligger i virksomhetens konsekvensjusterte 
basisramme, men som eventuelt vil komme inn som tillegg – enten for en periode eller av ”varig” 
karakter.  
 
De av tiltakene rådmannen prioriterer for denne virksomheten og som følgelig er lagt inn i forslag til 
budsjett og økonomiplan går frem under i form av egen rapport under. Rapporten er kjørt ut med 
detaljert kontering samt forklaring/notat. Rapport uten detaljer ligger vedlagt bak i det samlede 
budsjettdokumentet. 
 
De tiltak som virksomheten har fremmet, men av ulike årsaker ikke er prioritert av rådmannen er 
skilt ut i eget vedleggshefte.  
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Økonomiplan- 
periode: 
 


 
2012 


 
2013 


 
2014 


 
(kr x 1.000) 


 
2015 


 
2012-2015 


 
  Totalt 
 


 
 
NAV 1-2012 GJELDSRÅDGIVNING, PROSJEKT SAMARBEID MED ANDRE KOMMUNER, NAV 
Ansvar 3810 Sosialkontortjenesten 
Funksjon 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende a 
 
Drift utgift: 
 1350 138 138 138 138 552 552 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 138 138 138 138 552 552 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 138 138 138 138 552 552 
 
Gjeldsrådgivning er en lovpålagt tjeneste som kommunen må yte, og vi ser at omfanget av gjeldssaker bare øker. Sakene 
blir også mer og mer komplekse, og det er ofte mange kreditorer inne i en sak. Det betyr at det krever mye arbeid for å 
løse slike saker, og vi har ikke kapasitet til dette hos oss. 
 
Fra 2009 har vi vært med i et gjeldsrådgivningsprosjekt sammen med de andre NAV-kontorene i vår region (Eidsberg, 
Trøgstad, Rakkestad og Rømskog). Dette prosjektet har blitt finansiert av midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. 
Prosjektet varer til og med 31.12.11. Vi ønsker å videreføre samarbeidet med de andre kommunene når det gjelder 
gjeldsrådgivning.  Vi har svært gode erfaringer med prosjektet. Vi ser at det er nyttig å ha bred kompetanse innenfor dette  
fagområdet, både for å gi god veiledning til brukerne, men også for å kunne forhandle med kreditorene.  Vi ønsker også å 
komme tidlig inn i gjeldssakene, før den økonomiske situasjonen til brukeren blir så håpløs at det er fare for utkastelse.  Vi 
mener også at en god gjeldsrådgivningstjeneste kan føre til innsparing av økonomisk sosialhjelp. I prosjektet har vi hatt to 
stillinger, og Markers andel utgjør 12,5 % (beregnet ut fra folketall). Utgifter til to stillinger inkl. sosiale utgifter beløper seg 
til kr. 1.100.000,-.  12,5 % utgjør kr. 137.500,-. Vi håper derfor at videreføring av gjeldsrådgivningssamarbeidet kan bli 
prioritert i budsjettet for 2012. 
 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra virksomheten er det foreslått en årlig merutgift på kr 138.000 hvert av årene i planperioden. 
Rådmannen har etter nærmere vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres uendret slik dette er foreslått. 
 
 
 
 
SUM PRIORITERTE DRIFTSTILTAK I RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG FOR DENNE VIRKSOMHETEN: 
 


              
2012 2013 2014 2015 2012-2015 Totalt 


Drift utgift 138 138 138 138 552 552 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Sum 138 138 138 138 552 552 
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Budsjett 2012 med økonomiplan 2012-2015 for  
 
 


 


 UTVIKLINGSHEMMEDE 
  


 
 
 


 
 
 Virksomhetens ansvarsområder   


4300 Tilrettelagte bo og aktivitetstilbud  
 
 
 
 
 
 
 
 


Virksomhetens årsverk 
Virksomheten disponerer 10,41 årsverk fordelt på 19 ansatte. Tilsvarende i budsjettvedtak for 2011 
var 11,88 årsverk. 
 


  Ansvar   
Stillingsressurs pr: 4300 Totalt 
Ansatte 19 19 
Årsverk 10,41 10,41 
 
Reduksjon på 1,47 årsverk henger sammen med at stilling som virksomhetsleder pt. ikke er ansatt og 
det vurderes ny organisering av tjenesten gjennom eget prosjekt – egen sak legges frem til politisk 
behandling når denne er klar.  
 
 


Kort beskrivelse av virksomheten 
Ansvarsområde består av en bolig for utviklingshemmede, Lilleveien og et aktivitets tilbud til 
utviklingshemmede, Tunet. Fra 2011 overtok virksomheten også hjemmeboende i Marker kommune 
med en utviklingshemmet diagnose.  
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Virksomhetens budsjettrammer på ansvarsområder 
I budsjettforslaget har virksomheten fordelt rammen slik på virksomhetens ansvars- 
områder før eventuelt nye tiltak: 
 


(kr x 1.000) 
  Budsjett 2012 Budsjett 2011 Regnskap 2010 


Ansvar Utgifter Inntekter Netto Netto* Netto 
4300 6 696 -488 6 208 6 366 7 055 


    0    
Sum 6 696 -488 6 208 6 366 7 055 


 


* Budsjett 2011 eksl. endringer foretatt i løpet av 2011 
 
 


Lønnsutgiftene fordeler seg i hovedsak slik etter artsgruppe: 
 
Fast lønn: 71% 
Vikarer ved ferie: 2,8% 
Vikarer ved sykdom: 3,0% 
Variabel lønn: 0,1% 
Sosiale utgifter: 23,1% 
Sum: 0,0 % 
 
 


Konsekvenser 
Det er varslet ny(e) brukere av tjenesten som vil medføre økt ressursbehov i løpet av 2012. Dette vil 
rådmannen se i sammenheng med pågående arbeid med å vurdere organisering/drift av virksom-
heten, egen sak vil bli fremmet til politisk behandling når den pågående utredning rundt dette klart. 
 
 


Økonomiplan driftsbudsjett 
 


(kr x 1.000) 
Økoplan Økoplan Økoplan Økoplan Drift Regnskap 


2010 
Budsjett 
2011* 2012 2013 2014 2015 


Brutto driftsutgifter 7 499 6 854 6 696 6 696 6 696 6 696
Inntekter -444 -488 -488 -488 -488 -488
Netto driftsutgifter 7 055 6 366 6 208 6 208 6 208 6 208


 


* Budsjett 2011 eksl. endringer foretatt i løpet av 2011 
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Økonomiplan investeringsbudsjett 
Virksomheten har ingen forslag til investeringstiltak i planperioden. 


Strategiske mål 
 


Effektiv ressursbruk / God økonomistyring:  
Virksomheten fokuserer mye på økonomistyring.. Vi er inne i en vanskelig økonomisk situasjon og 
har et konstant øye på økonomi. Vi rapporter til Rådmann en gang pr. måned slik at avvik lett 
oppdages og økonomien planlegges.  
 
Gode tjenester / Brukermedvirkning: 
 


Vi ønsker å yte gode tjenester til våre brukere som skal ha anledning til påvirkning i eget liv. 
 
God service:  
Vi ønsker å yte god service til våre brukere og deres pårørende 
 
Friske medarbeidere / Godt arbeidsmiljø:   
Vi holder fokus på et godt arbeidsmiljø hvor ansatte har mulighet til å påvirke sin hverdag. 
 
Kompetanseutvikling:  
Det er et viktig mål for virksomheten at ansatte som ønsker det skal ha mulighet til 
kompetanseheving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tiltak ved eventuelt redusert økonomisk ramme 
 


(kr x 1.000) 


Tiltak Kostnad Kommentar 


 Stillingskutt 


 
Det kommer 
an på hvor 
mange % det 
reduseres. 


Om vi tvinges til å redusere ytterligere på rammen vil vi måtte kutte 
stillinger. Vi har et så lite budsjett som stort sett består av lønn, så 
det er vanskelig å se evt. andre steder vi kan kutte kostnader. 
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Prioriterte driftstiltak ved eventuelt høyere økonomisk ramme 
Virksomhetene er som tidligere anmodet om å foreslå og konkretisere forslag til nye tiltak i 
kommende planperiode. Dette er tiltak som ikke ligger i virksomhetens konsekvensjusterte 
basisramme, men som eventuelt vil komme inn som tillegg – enten for en periode eller av ”varig” 
karakter.  
 
De av tiltakene rådmannen prioriterer for denne virksomheten og som følgelig er lagt inn i forslag til 
budsjett og økonomiplan går frem under i form av egen rapport. Rapporten er kjørt ut med detaljert 
kontering samt forklaring/notat. Rapport uten detaljer ligger vedlagt bak i det samlede budsjett-
dokumentet. 
 
De tiltak som virksomheten har fremmet, men av ulike årsaker ikke er prioritert av rådmannen er 
skilt ut i eget vedleggshefte i prioritert rekkefølge.  
 
 
 
 
Økonomiplan- 
periode: 
 


 
2012 


 
2013 


 
2014 


 
(kr x 1.000) 


 
2015 


 
2012-2015 


 
  Totalt 
 


 
 
UTV-2012-2 UTSKIFTING AV DIVERSE UTSTYR VED LILLEVEIEN BOFELLESSKAP 
Ansvar 4300 Bo- og arbeidssenter 
Funksjon 254 Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg 
 
Drift utgift: 
 1200 20 0 0 0 20 20 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 20 0 0 0 20 20 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 20 0 0 0 20 20 
 
Virksomheten har svært begrenset budsjett til inventar og utstyr og trenger nå å få tilført en ekstra pott som er tenkt 
benyttet til bl.a. seng til nattevaktene med dyne/pute/sengetøy, radio-cd-spiller og maling til stoler/vindu .  
 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra virksomhetsleder er det foreslått en engangsutgift i 2012 på kr  20.000. Rådmannen har etter 
nærmere vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres uendret slik dette er foreslått.  
 
 
 
 
SUM PRIORITERTE DRIFTSTILTAK I RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG FOR DENNE VIRKSOMHETEN: 
 


              
2012 2013 2014 2015 2012-2015 Totalt 


Drift utgift 20 0 0 0 20 20 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Sum 20 0 0 0 20 20 
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Budsjett 2012 med økonomiplan 2012-2015 for  


 


OMSORG  
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Virksomhetens ansvarsområder 
 


4700 Administrasjon 
4710 Institusjon og hjemmetjeneste 
4720 Brukerstyrt personlig assistent                       
4730 Hjemmehjelp 
4740 Dagavdeling 
4750 Kjøkken 
4760 Kantine 
4770 Støttekontakt 
4771 Avlastning 
4772 Omsorgslønn 
     


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 
 
 


Virksomhetens årsverk 
Virksomheten disponerer 65,24 årsverk fordelt på 107 ansatte. Tilsvarende i budsjettvedtak for 2011 
var 67,00 årsverk. Vi har justert turnus til et minimum i antall timer.  
 


  Ansvar   
Stillingsressurs pr: 4700 4710 4720 4730 4740 4750 4760 Totalt 
Ansatte  4 87 6 6 1 2  1 107 
Årsverk 3,4  53,7  1,589 3,22 0,8 2,0 0,54 65,24 
 
Alle tjenester innen omsorg drives forsvarlig med en minimums bemanning.  
 
 


Kort beskrivelse av virksomheten 
Omsorg er den største virksomheten i Marker kommune. Vi yter tjenester til en stor del av Markers 
befolkning. Vi driver helkontinuerlig drift som ikke kan sammenlignes med vanlig dagtilbud.  
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I juni 2010 ble det en ny organisering av virksomheten. Vi har i dag en virksomhetsleder og to 
avdelingssykepleiere. Virksomhetsleder har det øverste administrative ansvar.  
 
Avdelingssykepleierne har det nærmeste faglig og personalmessige ansvar. I tillegg har vi ansatt en 
personalkonsulent med ansvar for turnus, lønn og innleie av vakter. Disse fire utgjør 
virksomhetsteam i omsorg.  
 
 


Virksomhetens budsjettrammer på ansvarsområder 
I budsjettforslaget har virksomheten fordelt rammen slik på virksomhetens ansvars- 
områder før eventuelt nye tiltak: 
 
(kr x 1.000) 
 


  Budsjett 2012 Budsjett 2011 Regnskap 2010 
Ansvar Utgifter Inntekter Netto Netto* Netto 
4500 0 0 0 0 962 
4510 0 0 0 0 2 744 
4520 0 0 0 0 83 
4530 0 0 0 0 268 
4600 0 0 0 0 546 
4610 0 0 0 0 3 942 
4620 0 0 0 0 221 
4630 0 0 0 0 1 255 
4640 0 0 0 0 -354 
4700 5 078 -2 365 2 713 2 483 2 062 
4710 40 074 -6 291 33 783 29 154 22 229 
4720 779 -30 749 673 565 
4730 1 478 -450 1 028 975 924 
4740 459 -120 339 332 274 
4750 1 960 -250 1 710 1 751 593 
4760 508 -619 -111 -114 195 
4770 522 -66 456 454 0 
4771 447 0 447 445 0 
4772 638 0 638 638 0 
Sum 51 943 -10 191 41 752 36 791 36 509 


 


* Budsjett 2011 eksl. endringer foretatt i løpet av 2011 
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Lønnsutgiftene fordeler seg i hovedsak slik etter artsgruppe: 
 


Fast lønn: 65,95 
Vikarer ved ferie: 4,41 
Vikarer ved sykdom: 4,64 
Variabel lønn: 4,0 
Sosiale utgifter: 21,0 
Sum: 100,0 % 
 
 


Konsekvenser 
Marker kommune står overfor store utfordringer i 2012. Pleie og Omsorg er den virksomheten som 
får de største utfordringene med Samhandlingsreformen. Fra 1.1.2012 vil kommunene overta en del 
av sykehusets oppgaver. For vår del vil vi merke dette med at vi får dårligere pasienter hjem til 
kommunen. Det er viktig med kompetanse og nok helsepersonell. Vi har i dag assistenter som er fast 
ansatte. Når de slutter vil vi gjøre en faglig vurdering på hva slags kompetanse vi trenger. Det være 
seg fagarbeidere eller høgskoleutdannede.  
 
Ved hjelp av nytt turnussystem er det nå for første gang foretatt en mer riktig beregning av årlige 
utgifter til helligdagstillegg – denne viser at det har vært en underbudsjettering her – noe som også er 
tilfelle for 2012, jfr. likevel virksomhetens forslag til tiltak. Støttekontakt, avlastning og omsorgslønn 
har de siste årene også vært noe underbudsjettert. Vikarbudsjettet skulle vært på 8 %. Ligger nå på 
overkant av 4 %. Vi har i dag begrensede midler til å dekke opp korttidsfravær og permisjoner.  
 
Det er ikke lagt inn noen midler foruten midler til å dekke kostnadene til sykehuset i forhold til 
samhandlingsreformen. I dag selger vi sju plasser til andre kommuner. Vi ser at disse pasientene er 
dårligere enn pasienter fra Marker som får et tilbud om korttidsplass. De har en høyere terskel for å 
få sykehjemsplass i andre kommuner. Dette er en rik erfaring for oss i forhold til å møte 
samhandlingsreformen. Det er store faglige utfordringer og pleie tyngden er meget stor. Vi er helt 
avhengig av å opprettholde bemanningsplan som vi har i dag for å imøtekomme alle oppgaver i 
2012. Vi må utøke legedekningen på sykehjemmet. Dette ligger som et tiltak. 
 
Virksomheten foreslår økte betalingssatser omsorgstjenesten fra 1. januar 2012 – for detaljer vises til 
rådmannen budsjettinnstilling. 
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Økonomiplan driftsbudsjett 
Virksomheten kjenner pr. nå ikke til utgifter og eller inntekter i kommende økonomiplanperiode 
utover det som er kommentert for 2011.  
 


 (kr x 1.000) 
 


Økoplan Økoplan Økoplan Økoplan Drift Regnskap 
2010 


Budsjett 
2011* 2012 2013 2014 2015 


Brutto driftsutgifter 48 326 46 982 51 943 51 943 51 943 51 943
Inntekter -11 817 -10 191 -10 191 -10 191 -10 191 -10 191
Netto driftsutgifter 36 509 36 791 41 752 41 752 41 752 41 752


 


* Budsjett 2011 eksl. endringer foretatt i løpet av 2011 
 
Gjennom rammetilskuddet har kommunen fått overført ca 4,2 mill. kroner fra staten til å dekke 
Marker kommunes utgifter til samhandlingsreformen 2012.. 
 
 


Økonomiplan investeringsbudsjett 
Virksomheten har ingen forslag til investeringer i perioden 


 
 


Strategiske mål 
 


Hovedmål: Tilpassede tjenester til brukers behov. 
 
 


Delmål: Tydelig informasjon, god og effektiv saksbehandling, riktig 
legemiddelbehandling 


 
Effektiv ressursbruk /God økonomistyring: 
 


Viser til tjenesteanalyse som sier Riktig tjeneste på riktig sted. Jobbe for målrettet miljøarbeid for 
brukere som kan ha utbytte av dette. Møte samhandlingsreformen med samarbeid mellom 
korttid/rehab.avdeling og hjemmetjenesten. Bedre utnyttelse av ansatte ressurser og fag. Nye 
turnuser for alle ansatte kommer i 2012. Utnytte kapasiteten ved MBSS best mulig. Fortsatt selge 
plasser til andre kommuner når det er mulig. 
 
Gode tjenester / Brukermedvirkning: 
 


Ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus fra dag en. Innføre planlagte pårørende samtaler en 
gang pr. år i sykehjemmet.  
 
God service: 
 


Utvidelse av legedekning på sykehjemmet. Kvalitetssikre tjenestene på sykehjemmet. Ansvars-
fordeling for alle ansatte. Riktig score på IPLOS registrering. Opplæring av sykepleiere i forhold til 
vurderingsbesøk og vedtak. 
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Friske medarbeidere / Godt arbeidsmiljø: 
 


Fokusere på nærvær. Mål innen pleie og omsorg er 92 % nærvær. Starte med etisk refleksjon i 
personalgruppen. Videreføre arbeidsmiljø jobbingen. Iverksette nødvendige kompetansetiltak ut fra 
behovet. Innfasing av samhandlingsreformen.  
 
 
 
                                    RAUS  
       
                  
                                                    GLEDE       
                    
 
                                                   UTVIKLING          


 
 
 


Tiltak ved eventuelt redusert økonomisk ramme 
Ved en eventuell pålagt reduksjon i driftsrammen vil virksomheten prioritere å ta ut/redusere 
følgende:  
 


(kr x 1.000) 


Tiltak Kostnad Kommentar 


Stenge 
korttidsavdeling 3 000 


 
Vil ikke kunne møte samhandlingsreform, Oppsigelse av fast 
ansatte. Vil måtte øke hjemmetjenesten. Det vil ikke bli mulig å gi 
korttid eller avlastningsplasser. Vil medføre overbelegg. Ytterste 
konsekvens kjøpe plasser i andre kommuner. 


     
 
 


Prioriterte driftstiltak ved eventuelt høyere økonomisk ramme 
Virksomhetene er som tidligere anmodet om å foreslå og konkretisere forslag til nye tiltak i 
kommende planperiode. Dette er tiltak som ikke ligger i virksomhetens konsekvensjusterte 
basisramme, men som eventuelt vil komme inn som tillegg – enten for en periode eller av ”varig” 
karakter.  
 
De av tiltakene rådmannen prioriterer for denne virksomheten og som følgelig er lagt inn i forslag til 
budsjett og økonomiplan går frem under i form av egen rapport under. Rapporten er kjørt ut med 
detaljert kontering samt forklaring/notat. Rapport uten detaljer ligger vedlagt bak i det samlede 
budsjettdokumentet. 
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De tiltak som virksomheten har fremmet, men av ulike årsaker ikke er prioritert av rådmannen er 
skilt ut i eget vedleggshefte i prioritert rekkefølge.  
 


 
 
 
                     
Økonomiplan- 
periode: 
 


 
2012 


 
2013 


 
2014 


 
(kr x 1.000) 


 
2015 


 
2012-2015 


 
  Totalt 
 


 
 
FH2012-8 ERGOTERAPI, MBSS 
Ansvar 4710 Institusjon og hjemmetjenesten 
Funksjon 234 Aktivisering og støttetjenester overfor 
Drift utgift: 
 1010 240 240 240 240 960 960 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 240 240 240 240 960 960 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 240 240 240 240 960 960 
 
For å møte de behov som kommer i forbindelse med samhandlingsreformen om tidligere utskrivning til kommunen og  
rehabilitering og forebygging for å kunne bli boende i eget hjem, er ergoterapitjenester en viktig funksjon som Marker 
kommune ikke har i dag. Det vil kunne avhjelpe fysioterapeutene for en del av oppgavene de har i forhold til bl.a. 
formidling av hjelpemidler. 
 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra virksomheten er det foreslått en årlig merutgift på kr 240.000 hvert av årene i planperioden. 
Rådmannen har etter nærmere vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres uendret. Tiltaket foreslås 
finansiert gjennom disponering av statlig tilskudd til samhandlingsreformen. Utgiftsføres under ansvarsområdet til Omsorg. 
 
 
 
 
HF2012-7 ØKNING SYKEHJEMSLEGE, MBSS 
Ansvar 4710 Institusjon og hjemmetjenesten 
Funksjon 241 Diagnose, behandling, rehabilitering 
Drift utgift: 
 1010 180 180 180 180 720 720 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 180 180 180 180 720 720 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 180 180 180 180 720 720 
 
Det er i dag 20 % sykehjemslege tilknyttet fastlegestilling. I forbindelse med samhandlingsreformen vil det bli større behov 
for sykehjemslegetjenesten da flere pasienter skal kunne få behandling og bli observert ved Marker bo og servicesenter, i 
stedet for å bli sendt til sykehus. Raskere utskrivning og rehabilitering etter sykehusopphold vil også gi økt behov for 
legetjenester. Normen for legebehov ved sykehjem av MBSS `s størrelse er opp mot hel stilling. 
 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra virksomheten er det foreslått en årlig merutgift på kr 180.000 hvert av årene i planperioden. 
Rådmannen har etter nærmere vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres uendret slik dette er foreslått. 
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Utgiften foreslås dekkes ved disponering av statlig tilskudd til samhandlingsreformen. Utgiftsføres under ansvarsområde 
Omsorg. 
 
 
 
 
OMS-2012-1 KOMPETANSEHEVING I FORBINDELSE MED SAMHANDLINGSREFORMEN, MBSS 
Ansvar             4710 Institusjon og hjemmetjenesten 
Funksjon 253 Pleie, omsorg, hjelp og rehabilitering 
 
Drift utgift: 
 1150 300 300 300 300 1.200 1.200 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 300 300 300 300 1.200 1.200 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 300 300 300 300 1.200 1.200 
 
Kompetanse innen omsorg er meget viktig. Vi har behov for å oppdatere ansatte på faglig utfordringer som vi vet kommer 
i forbindelse med Samhandlingsreformen. Fire hjelpepleiere skal starte på deltidsstudium sykepleier i januar 2012. En 
sykepleier tar tilleggsutdannelse palliasjon. Tilgangsstyring Profil eks. Tjeneste abonnement over 2 dager. Profil. Det er 
varslet tilsyn neste år på tilganger i fagprogrammet. Forflytningskurs over 3 dager. Medisin kurs. 
 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra virksomheten er det foreslått en årlig merutgift på kr 300.000 hvert av årene i planperioden. 
Rådmannen har etter nærmere vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres uendret slik dette er foreslått. 
Utgiften foreslås dekkes ved disponering av statlig tilskudd til samhandlingsreformen. Utgiftsføres under ansvarsområde 
Omsorg. 
 
 
 
 
OMS-2012-2 TRYGGHETSALARMER, INNKJØP, MBSS 
Ansvar 4710 Institusjon og hjemmetjenesten 
Funksjon 254 Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg 
 
Drift utgift: 
 1350 50 0 0 0 50 50 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 50 0 0 0 50 50 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 50 0 0 0 50 50 
 
Tiltak 9 Innkjøp av 10 nye trygghetsalarmer. Vi har i dag 42 trygghetsalarmer. Mange av disse begynner å bli gamle og 
trenger utskifting. De vi har i dag kan ikke brukes på mobil nettet. Mange nye søker har kun mobiltelefon og vi trenger 
derfor å kjøpe inn nye. Vi har i dag ti søkere som står på venteliste til trygghetsalarm. 
 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra virksomheten er det foreslått en merutgift på kr 50.000 i 2012. Rådmannen har etter nærmere 
vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres uendret slik dette er foreslått. 
 
  
 
 
OMS-2012-3 BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE, NY BRUKER, MBSS 
Ansvar 4720 Brukerstyrt personlig assistent 
Funksjon 254 Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg 
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Drift utgift: 
 1010 1.800 1.800 1.800 1.800 7.200 7.200 
Drift inntekt: 
 1810 700- 700- 700- 700- 2.800- 2.800- 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 1.800 1.800 1.800 1.800 7.200 7.200 
Drift inntekt 700- 700- 700- 700- 2.800- 2.800- 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 1.100 1.100 1.100 1.100 4.400 4.400 
 
Ny bruker av BPA ordningen (brukerstyrt personlig assistanse). Dette er en pålagt tjeneste som virksomheten ikke ser 
noen mulighet til å dekke kostnadene for innenfor tildelte rammer Innvilget BPA gjennom ULOBA med 88 timer pr. uke. I 
tillegg dagtilbud på Tunet dagsenter 4 dager pr. uke. Dette er et meget kostnadskrevende tiltak som i utgangspunktet vil 
være ”varig”.  
 
Deler av utgiften kan kommunen på egne å få refundert fra staten gjennom ordningen med toppfinansieringsordningen for 
ressurskrevende tjenester. Formålet med ordningen for ressurskrevende er å sikre at tjenestemottakere som krever 
omfattende helse- og omsorgstjenester fra kommunen, får et best mulig tilbud uavhengig av kommunenes økonomiske 
situasjon. Dette kan blant annet gjelde personer med psykisk utviklingshemming, fysisk funksjonshemmede, personer 
med rusmiddelproblemer og mennesker med psykiske lidelser. Tilskudd til kommunene forvaltes av Helsedirektoratet.  
 
Regjeringen foreslår at kommunene i 2012 skal få kompensert 80 prosent av netto lønnsutgifter utover innslagspunktet på 
kr 935 000. For dette tiltaket vil det si kr 1.800.000– kr 935.000 = 865.000 x 80% = avrundet kr 700.000. 
 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra virksomheten er det foreslått en årlig merutgift på netto kr 1.100.000 hvert av årene i planperioden.  
Rådmannen har etter nærmere vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres uendret slik dette er foreslått. 
 
 
 
 
OMS-2012-7 REDUSERT BEMANNING PÅ SKJERMET KVELD UKEDAGER 1 VAKT, MBSS 
 
Ansvar 4710 Institusjon og hjemmetjenesten 
Funksjon 253 Pleie, omsorg, hjelp og rehabilitering 
 
Drift utgift: 
 1010 450- 450- 450- 450- 1.800- 1.800- 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 450- 450- 450- 450- 1.800- 1.800- 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 450- 450- 450- 450- 1.800- 1.800- 
 
Våren 2010 reduserte vi bemanning på kveld i helgene med en vakt. Vi har i nesten hele år gått med redusert bemanning 
ved fravær på skjermet enhet. Psykologisk er det bedre å fjerne en vakt permanent enn å la være å leie inn ved fravær. 
 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra virksomheten er det foreslått en årlig mindreutgift på kr 450.000 hvert av årene i planperioden.  
Rådmannen har etter nærmere vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres uendret slik dette er foreslått. 
 
 
 
 
OMS-2012-8 SALG AV PLASSER TIL ANDRE KOMMUNER, MBSS 
Ansvar 4710 Institusjon og hjemmetjenesten 


 
 
 


Funksjon 253 Pleie, omsorg, hjelp og rehabilitering 
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Drift inntekt: 
 1750 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 4.000- 4.000- 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 0 0 0 0 0 0 
Drift inntekt 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 4.000- 4.000- 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 4.000- 4.000- 
 
Vi har i de siste månedene av 2011 solgt plasser til andre kommuner. Vi er så heldige å ha 10 korttidsplasser som vi kan 
møte samhandlingsreformen med. Det er sjelden vi i Marker har behov for alle de 42 plassene på MBSS. Bemanningen 
har vi allerede. 
 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra virksomheten er det foreslått en årlig merinntekt på kr 1. 000.000 hvert av årene i planperioden. 
Rådmannen har etter nærmere vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres uendret slik dette er foreslått. 
 
 
 
 
OMS-2012-9 SAMHANDLINGSREFORMEN, DISPONERING AV STATLIG OVERFØRING 
Ansvar 4710 Institusjon og hjemmetjenesten 
Funksjon 253 Pleie, omsorg, hjelp og rehabilitering 
 
Drift utgift: 
 1330 720- 720- 720- 720- 2.880- 2.880- 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 720- 720- 720- 720- 2.880- 2.880- 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 720- 720- 720- 720- 2.880- 2.880- 
 
Det foreslås at av den statlige overføringen i forbindelse med samhandlingsreformen disponeres kr 720.000 for å dekke 
nye utgifter til stillings som ergoterapeut (tiltak FH2012-8), økning sykehjemslege (tiltak HF2012-7) samt 
kompetanseheving (tiltak OMS-2012-1). Overføringen til fylket reduseres da tilsvarende, jfr. tidligere konsekvensjustering 
av basisrammene. 
 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra virksomheten er det foreslått en årlig mindreutgift på kr 720.000 hvert av årene i planperioden. 
Rådmannen har etter nærmere vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres uendret slik dette er foreslått. 
 
 
 
 
SUM PRIORITERTE DRIFTSTILTAK I RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG FOR DENNE VIRKSOMHETEN: 
 


              
2012 2013 2014 2015 2012-2015 Totalt 


Drift utgift 1 400 1 350 1 350 1 350 5 450 5 450 
Drift inntekt -1 700 -1 700 -1 700 -1 700 -6 800 -6 800 
Sum -300 -350 -350 -350 -1 350 -1 350 
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Budsjett 2012 med økonomiplan 2012-2015 for  
 


FORVALTNING, DRIFT & VEDLIKEHOLD 
 


 
 
 
 
 
 
 


 


Virksomhetens ansvarsområder 
 


5101 Vannforsyning 
5102  Avløp og rensing 
5103 Renovasjon 
5104 Brannvesen 


VAR-Selvkostområder 


5105 Feiervesen 
5106 Private veier 
5109 Renhold 
5110 Drift og vedlikehold 
5111 Felles maskinpark 
5112 Markerhallen 
5113 Idrettsparken 
5114 Veier og gater 
5115 Ørjetun 
5116 Over kjølen 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 


 


 


 


Virksomhetens årsverk 
Virksomheten disponerer 24,25 årsverk fordelt på 49 ansatte. Tilsvarende i budsjettvedtak for 2011 
var 23,11 årsverk. 
 


  Ansvar   
Stillingsressurs pr: 5101 5102 5103 5104 5105 5109 5110 Totalt 
Ansatte 1,5  1,5 1 17 1 18 9 49 
Årsverk  1,8 2,4 0,15 1,06 0,8 11 7,04 24,25 
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Kort beskrivelse av virksomheten 
På det enkelte ansvarsområde er det oppført antall personer og antall årsverk. 
Noen personer har funksjon innen flere ansvarsområder, slik at totalt antall personer i seksjonen ikke 
er det samme som fremkommer som sum.  
 
 


Virksomhetens budsjettrammer på ansvarsområder 
I budsjettforslaget har virksomheten fordelt rammen slik på virksomhetens ansvars- 
områder før eventuelt nye tiltak: 
 


(kr x 1.000) 
  Budsjett 2012 Budsjett 2011 Regnskap 2010 


Ansvar Utgifter Inntekter Netto Netto* Netto 
5100 35 0 35 35 1.6 
5101 1.826 -1.994 -168 -556 -673 
5102 3.271 -3.951 -680 -1.136 -1.067 
5103 2.552 -2.937 -385 -472 -195 
5104 2.321 -26 2.295 2.876 2.222 
5105 579 -395 184 109 -84 
5109 4.924 0 4.924 4.808 5.042 
5110 8.973 -5.223 3.750 3.693 1.685 
5111 113 0 113 92 73 
5112 709 -322 387 410 208 
5113 150 -5 145 140 95 
5114 1.737 -71 1.666 1.475 846 
5115 476 -883 -407 -429 -3 
Sum 27.666 -15.807 11.859 11.045 8.151 


 


* Budsjett 2011 eksl. endringer foretatt i løpet av 2011 
 
 


L
 


ønnsutgiftene fordeler seg i hovedsak slik etter artsgruppe: 


Fast lønn: 74,7 %
Vikarer ved ferie: 0,00 % 
Vikarer ved sykdom: 0,00 %
Variabel lønn: 2,7 %
Sosiale utgifter: 22,6 %
Sum: 100 %
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Konsekvenser 
Den kommunale bygningsmassen blir bare eldre og eldre og krever mer vedlikehold. Etterslepet blir 
større år for år dersom det ikke er rom for å øke budsjettene i takt med prisveksten. Dette blir 
synliggjort ved at ordinært vedlikehold blir ført opp som tiltak. På artene 1230 og1250 har vi til 
disposisjon kr.130.000 som skal dekke alt vedlikehold innen ansvar 5110. Det gjelder alt innvendig 
og utvendig bygningsmessig vedlikehold samt alt teknisk vedlikehold som ventilasjonsanlegg, 
varmeanlegg og elektriske anlegg – jfr. forslag til tiltak. 
 
 


Økonomiplan driftsbudsjett 
 


(kr x 1.000) 
Økoplan Økoplan Økoplan Økoplan Drift Regnskap 


2010 
Budsjett 
2011* 2012 2013 2014 2015 


Brutto driftsutgifter    33.214    25.428    27.666    27.666    27.666    27.666
Inntekter  -25.063  -16.018  -15.807  -15.807  -15.807  -15.807
Netto driftsutgifter 8.151 9.410 11.859    11.859    11.859    11.859


 


* Budsjett 2011 eksl. endringer foretatt i løpet av 2011 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


 


 
 
 


Økonomiplan investeringsbudsjett 
  


VAR-området: 
 


(kr x 1.000) 
Økoplan Økoplan Økoplan Økoplan Investeringer Regnskap 


2010 
Budsjett 
2011* 2012 2013 2014 2015 


Brutto investeringer 510 2 000 3 700 1 300 5 300 0
Bruk av lån -510 -2 000 -2 100 -1 300 -5 300 0
Bruk av avsetning 0 0 0 0 0 0
Overføringer 0 0 -1 600 0 0 0
Mva-kompensasjon 0 0 0 0 0 0
Ikke finansiert/             
Overf. fra drift 0 0 0 0 0 0


 


* Budsjett 2011 eksl. endringer foretatt i løpet av 2011 
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Ordinær drift FDV: 
 
 


(kr x 1.000) 
 


Økoplan Økoplan Økoplan Økoplan Investeringer Regnskap 
2010 


Budsjett 
2011* 2012 2013 2014 2015 


Brutto investeringer 510 2 000 10 389 3 005 3 065 3 065
Bruk av lån -510 -2 000 -4 298 -2 400 -1 950 -1 950
Bruk av avsetning 0 0 -920 0 -500 -500
Overføringer 0 0 -3 616 0 0 0
Mva-kompensasjon 0 0 -1 555 -605 -615 -615
Ikke finansiert/             
Overf. fra drift 0 0 0 0 0 0
 


* Budsjett 2011 eksl. endringer foretatt i løpet av 2011 
 
 


Strategiske mål 
Det er ingen målformuleringer knyttet til Forvaltning, Drift og vedlikehold i kommuneplanen. 
FDV skal ivareta og utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte sett opp mot tildelt økonomisk 
ramme. 
 
Effektiv ressursbruk / God økonomistyring: 
 


Budsjettet er styrende, men det bør være samsvar mellom økonomi og tjenesteproduksjon. 
 
Gode tjenester / Brukermedvirkning: 
 


God tilgjengelighet, riktig informasjon og fleksible tjenester. 
Kvalitet på tjenestene ut til innbyggerne i kommunen. 
 
God service: 
 


rukertilfredshet får vi ved at alle henvendelser skal ha et raskt og korrekt svar tilbake. B 
 
Friske medarbeidere / Godt arbeidsmiljø:  
 


Medarbeideren i fokus gir oss fornøyde og engasjerte medarbeidere som får og tar ansvar hver og en 
og sammen i fellesskap for å løse de daglige oppgaver. 
 
Kompetanseutvikling: 
 


Legge forholdene til rette for de som ønsker å heve sin kompetanse innen sitt fagfelt. 
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Tiltak ved eventuelt redusert økonomisk ramme 
Ved en eventuell pålagt reduksjon i driftsrammen vil virksomheten prioritere å ta ut/redusere 
følgende:  
 


(kr x 1.000) 


Tiltak Kostnad Kommentar 
 
Stenge badet. 


 
75 


 
Skolen mister sin mulighet til svømmeundervisning. Tilbudet til 
folkebadet med oppvarmet bad på lørdager blir borte.  
Utfordring ved at ansatte blir berørt. Omplassering? 


 
Ta vekk klipping 
og merking av Ørje 
stadion og Krone 
stadion 


 
60 


 
Dette vil ramme brukerne av disse anlegg. Presset vil øke på 
Marker idrettsplass, noe mer vedlikehold vil måtte påregnes her. 
 
 


 
Redusere klipping 
av de øvrige 
grøntområder, 
samt stell av 
blomster og bed. 
 


 
75 


 
Gress og ugress vil vokse slik at våre områder vil se ustelt ut. 
Rammer ingen direkte, men Ørje sentrum vil fremstå som ustelt. 
Dette er anbudsutsatt til kommunen, men må vurderes. 
  
 


 
Vedlikehold av de 
kommunale veier. 
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Vintervedlikeholdet slik som brøyting og strøing utføres kun i 
arbeidstiden fra 0700 – 1500 mandag – fredag. Fremkommelig-
heten kan bli drastisk redusert. Sommervedlikeholdet kan redu-
seres ved at det blir påført mindre masser på veiene samt lengre 
intervaller mellom hver gang en skraper veiene. Veistandarden 
reduseres. Dette er anbudsutsatt til kommunen, men må vurderes. 
 


 


Prioriterte driftstiltak ved eventuelt høyere økonomisk ramme 
Virksomhetene er som tidligere anmodet om å foreslå og konkretisere forslag til nye tiltak i 
kommende planperiode. Dette er tiltak som ikke ligger i virksomhetens konsekvensjusterte 
basisramme, men som eventuelt vil komme inn som tillegg – enten for en periode eller av ”varig” 
karakter.  
 
De av tiltakene rådmannen prioriterer for denne virksomheten og som følgelig er lagt inn i forslag til 
budsjett og økonomiplan går frem under i form av egen rapport under. Rapporten er kjørt ut med 
detaljert kontering samt forklaring/notat. Rapport uten detaljer ligger vedlagt bak i det samlede 
budsjettdokumentet. 
 
De tiltak som virksomheten har fremmet, men av ulike årsaker ikke er prioritert av rådmannen er 
skilt ut i eget vedleggshefte i prioritert rekkefølge.  
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Økonomiplan- 
periode: 
 


2012 2013 2014 
 


(kr x 1.000) 


2015 2012-2015   Totalt 
 


 
 
FDV-1-2012 DEKNING AV VEDLIKEHOLDSUTGIFTER TIL DET DAGLIGE VEDLIKEHOLDET 
Ansvar 5110 Drift og vedlikehold 
Funksjon 190 Interne serviceenheter 
 
Drift utgift: 
 1250 300 300 300 300 1.200 1.200 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 300 300 300 300 1.200 1.200 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 300 300 300 300 1.200 1.200 
 
Vedlikeholdsutgifter til det daglige løpende vedlikeholdet er for 2012 pålydende kr.155.000. Dette skal dekke alt av det 
daglige vedlikeholdet på Marker Rådhus, Marker skole, Grimsby barnehage, Marker Bo og Servicesenter, Ørjetun med 
alle sine bygninger, Markerhallen, Marker idrettspark, alle kommunale bygninger for øvrig (Åsveien, Idrettsgata, 
Industriveien) og del av kommunens del av Mosbækverkstedet. For å kunne utføre det daglige vedlikeholdet uten at dette 
skal gå på bekostning av det ekstraordinære vedlikeholdet ber en om følgende økning på kr.625.000  
 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra virksomhetsleder er det foreslått en engangsutgift i 2012 på kr 625.000. Rådmannen har etter 
nærmere vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres, men vil endre på tallstørrelsen. Rådmannen ser 
behov for økt vedlikeholdsbudsjett. Det ble bevilget en ”varig” økning på kr 200.000 fra og med budsjett 2011, men 
rådmannen ser at dette bør økes til minimum samlet årlig kr 500.000. Som tiltak foreslås derfor en årlig ytterligere økning 
på kr. 300.000. Dette tiltaket må sees sammen med tiltak FD-10-201 (ekstraordinært vedlikehold). 
 
 
 
 
FDV-11-201 STENGING AV OPPVARMET BAD 
Ansvar 5110 Drift og vedlikehold 
Funksjon 222 Skolelokaler 
 
Drift utgift: 
 1180 25- 25- 25- 25- 100- 100- 
 1200 5- 5- 5- 5- 20- 20- 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 30- 30- 30- 30- 120- 120- 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 30- 30- 30- 30- 120- 120- 
  
Oppvarmet bad på lørdager. Ved å heve temperaturen fra 27 grader opp til 34 grader blir det frigjort mye fuktighet. Det 
beste er å holde 2 grader høyere romtemperatur enn i bassenget. Dette er i dag ikke mulig derfor blir det mye damp som 
ikke er bra for bygget i sin helhet. Det er stadig klager på mugglukt og sopp i deler av de tilstøtende rom. Dette skaper 
ekstra arbeid ved å holde dette borte. Besparelse ved å slutte med oppvarmet bad på lørdager beløper seg til kr.30.000 
på drift hovedsakelig energi. 
 
  
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra virksomhetsleder er det foreslått en årlig innsparing på kr 30.000. Rådmannen har etter nærmere 
vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres uendret slik dette er foreslått. 
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FDV-2-2012 DEKNING AV ØKTE ENERGIUTGIFTER 
Ansvar 5110 Drift og vedlikehold 
Funksjon 190 Interne serviceenheter 
 
Drift utgift: 
 1180 500 400 300 200 1.400 1.400 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 500 400 300 200 1.400 1.400 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 500 400 300 200 1.400 1.400 
 
Energiutgiftene har over år ikke vært samstemt mellom tildelte midler mot det faktiske forbruk. Virksomhetsleder mener de 
bøt tilføres kr 1.625.000 i 212. Budsjettmessig ser en det som svært uheldig at det ikke er samsvar her, dette går igjen ut 
over blant annet vedlikeholdet av de kommunale bygninger da en skal balansere FDV sitt totale budsjett. 
 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra virksomhetsleder er det foreslått en økning på kr 1.625.000 i 2012. Rådmannen har etter nærmere 
vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres, men vil endre på tallstørrelsen. Rådmannen ser behov for økt 
energibudsjett. Ved siste rullering av økonomiplanen ble det bevilget en økning på kr 200.000 fra 2012, men rådmannen 
ser at dette bør økes ytterligere jfr. de siste års regnskap. Rådmannen forutsetter at ferdigstilte, igangsatte og planlagte 
ENØK-tiltak vil bidra positivt til lavere energiforbruk over tid, men er inneforstått med at basisbudsjettet er for lavt og bør 
økes vesentlig for reelt samsvar mellom faktisk behov og budsjett. Det foreslås derfor en ytterligere økning med kr 
500.000 i 2012 og deretter en gradvis nedtrapping resten av planperioden for å markere forventet effekt av ENØK. 
 
 
 
 
FDV-3-2012 BEREDSKAPSUTDANNING AV NYE MANNSKAPER INNEN BRANNVESENET 
Ansvar 5104 Brannvesen 
Funksjon 339 Beredskap mot branner og andre ulykker 
 
Drift utgift: 
 1150 263 0 0 0 263 263 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 263 0 0 0 263 263 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 263 0 0 0 263 263 
 
For å følge utdanningsmodulen til kravet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap må Marker Brannvesen 
sende 3 mann på grunnkurs og 1 mann på beredskapsutdanning trinn 1 i 2012 . Kostnaden på denne utdannelsen er 
beregnet til kr 262.500. 
 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra virksomhetsleder er det foreslått en engangsutgift i 2012 på kr 262.500. Rådmannen har etter 
nærmere vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres uendret slik dette er foreslått. Rådmannen vil likevel 
legge til at tiltaket må sees i sammenheng med foreslått reduksjon av utgifter til brannberedskap – jfr. eget kapittel om 
driftsrammer for 2012. 
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FDV-4-2012 RADONMÅLINGER AV KOMMUNALE BYGG 
Ansvar 5110 Drift og vedlikehold 
Funksjon 190 Interne serviceenheter 
 
Drift utgift: 
 1250 31 0 0 0 31 31 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 31 0 0 0 31 31 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 31 0 0 0 31 31 
 
Radonmålinger av alle kommunale bygg som brukes til skoler – barnehager – utleieboliger. Ny strålevernforskrift trådte i 
kraft fra 01.01.2011. Skal ha målt og iverksatt reduserende tiltak der dette er nødvendig innen 01.01.2014. Reduserende 
tiltak må en komme tilbake til etter at en har målt alle aktuelle bygg. For å iverksette målinger avsettes kr 31.250. 
 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra virksomhetsleder er det foreslått en engangsutgift i 2012 på kr 31.250. Rådmannen har etter 
nærmere vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres uendret slik dette er foreslått.  
 
 
 
 
FDV-9-2012 FERDIGGJØRING AV LOKALER, MARKER SKOLE 
Ansvar             5110 Drift og vedlikehold 
Funksjon 222 Skolelokaler 
 
Drift utgift: 
 1250 0 0 75 0 75 75 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 0 0 75 0 75 75 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 0 0 75 0 75 75 
 
Dette er et rom som står ubenyttet i dag. SFO ønsker dette rommet ferdig slik at de kan benytte dette i sin hverdag. 
Skolen ønsker også dette rommet ferdig slik at de kan bruke det som et etterlengtet større grupperom. Begge parter er 
enige om dette og organiserer bruken seg imellom. . 
 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra virksomhetsleder er det foreslått en engangsutgift i 2012 på kr 75.000. Rådmannen har etter 
nærmere vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres, men vil foreslå gjennomføring i 2014 og ikke i 2012 
som opprinnelig foreslått fra virksomheten. 
 
 
 
 
FDV13-2012 LÅSESYSTEM-ADGANGSKONTROLL, MARKER SKOLE 
Ansvar 5110 Drift og vedlikehold 
Funksjon 222 Skolelokaler 
 
Drift utgift: 
 1200 0 0 200 0 200 200 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 0 0 200 0 200 200 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 


  
 
 


Sum 0 0 200 0 200 200 
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Etter å ha innhentet priser på dette for Rådhuset som en enhet, vil Marker skole med noe flere utgangsdører å ta hensyn 
til ha en noe høyere kostnad. Kostnad ved å innføre dette vil beløpe seg til kr.200.000. 
 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra virksomhetsleder er det foreslått en engangsutgift i 2012 på kr 200.000. Rådmannen har etter 
nærmere vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres, men vil foreslå gjennomføring i 2014 og ikke i 2012 
som opprinnelig foreslått fra virksomheten. 
 
 
 
 
FDV14-2012 SPESIFIKKE ØNSKER FRA MARKER SKOLE 
Ansvar 5110 Drift og vedlikehold 
Funksjon 222 Skolelokaler 
 
Drift utgift: 
 1200 30 0 0 0 30 30 
 1250 70 0 0 0 70 70 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 100 0 0 0 100 100 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 100 0 0 0 100 100 
 
Marker skole har kommet med følgende spesifikke ønsker for budsjettet 2012. Opprustning av kjøkkenet i festsalen. Nye 
skoleklokker. Maling av 3 klasserom. 
 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra virksomhetsleder er det foreslått en engangsutgift i 2012 på kr 100.000. Rådmannen har etter 
nærmere vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres uendret. 
 
 
 
 
FDV15-2012 LENSMANNSKONTORET - OPPGRADERING AV KONTORAVD. 
Ansvar 5110 Drift og vedlikehold 
Funksjon 130 Administrasjonslokaler 
 
Drift utgift: 
 1250 35 0 0 0 35 35 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 35 0 0 0 35 35 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 35 0 0 0 35 35 
 
Oppgradering av kontorene på lensmannskontoret. Det har kommet forespørsel fra lensmannskontoret om noen 
forandringer på løsninger internt på avdelingen. 
 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra virksomhetsleder er det foreslått en engangsutgift i 2012 på kr 35.000. Rådmannen har etter 
nærmere vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres uendret. 
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SUM PRIORITERTE DRIFTSTILTAK I RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG FOR DENNE VIRKSOMHETEN: 


Forvaltning, drift & vedlikehold, VAR-områder:   
              


2012 2013 2014 2015 2012-2015 Totalt 
Drift utgift 0 0 0 0 0 0 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Sum 0 0 0 0 0 0 


       
Forvaltning, drift & vedlikehold, ordinær drift:   


              
2012 2013 2014 2015 2012-2015 Totalt 


Drift utgift 1 199 670 845 470 3 184 3 184 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Sum 1 199 670 845 470 3 184 3 184 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prioriterte investeringstiltak 
 


 
Økonomiplan- 
periode: 
 


 
2012 


 
2013 


 
2014 


 
(kr x 1.000) 


 
2015 


 
2012-2015 


 
  Totalt 
 


 
2012-INV-1 KUNSTGRESSBANE I MARKER 
Ansvar 5113 Idrettsparken 
Funksjon 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 
Prosjekt 630 Kunstgressbane 
 
Investering: 
 0230 5.414 0 0 0 5.414 5.414 
 0429 700 0 0 0 700 700 
Drift utgift: 
 1230 70 70 70 70 280 280 
 1570 700 0 0 0 700 700 


  
 
 


Budsjett 2012 med økonomiplan 2012-2015 kommentardel - rådmannens forslag 
 







 108


Drift inntekt: 
 1728 700- 0 0 0 700- 700- 
Finansiering: 
 0700 1.968- 0 0 0 1.968- 1.968- 
 0770 1.648- 0 0 0 1.648- 1.648- 
 0910 998- 0 0 0 998- 998- 
 0940 800- 0 0 0 800- 800- 
 0970 700- 0 0 0 700- 700- 
Investering 6.114 0 0 0 6.114 6.114 
Drift utgift 770 70 70 70 980 980 
Drift inntekt 700- 0 0 0 700- 700- 
Finansiering 6.114- 0 0 0 6.114- 6.114- 
Sum 70 70 70 70 280 280 
 
Kommunestyret vedtok i k.sak 90/10 utbygging av kunstgressbane i Marker med planlagt byggestart i 2012. Marker 
kommune skal i følge vedtaket stå som utbygger, men en total investering på kr 6.114.000. Det er forutsatt innvilget 
spillemidler på kr 1.968.000 og overføring fra idrettslagene på kr 1.648.000. Momsutgift og kompenasjon er i vedtaket 
beregnet til kr 700.000. Marker kommunes sin andel er da beregnet til kr 1.798.000 derav kr 800.000 ble avsatt i 
forbindelse med regnskapsavleggelsen for 2010. Resterende, kr 998.000 foreslås her lånefinansiert. I samsvar med 
inngått driftsavtale med idrettslagene legges inn også kr 70.000 årlig som kommunalt driftstilskudd. 
 
Vedtak k.sak 90/10: 
 


1. Marker kommune vedtar utbygging av kunstgressbane i Marker med planlagt byggestart 2012. 
 
2. Marker kommune står som utbygger for anlegget, med en total investering på kr 6.114.000 inkl nødvendig utstyr. 


Investeringen finansieres slik 
 


Spillemidler kr 1.968.000 
Idrettslagene kr 1.648.000 
Marker kommune kr 1.648.000 (anlegg) 
Marker kommune kr 150.000 (nødvendig utstyr) 
Momskompensasjon kr 700.000 (fordeling i forhold til bruk) 


 
3. Marker kommune kan etter søknad forskutterer eventuelt innvilgede spillemidler, men tidligst i 2012. 
 
4. Leieavtalen mellom Marker kommune og Ørje Idrettslag angående bruk av Ørje Idrettslags eiendom gnr. 90 bnr. 94 


godkjennes. 
 
5. Driftsavtalen mellom Marker kommune og Ørje Idrettslag/Rødenes Idrettslag godkjennes. 
 
6. Kommunens årlige andel av driftskostnadene innarbeides i budsjettet for 2012 og økonomiplanen. 
 
Rådmannen: 
Rådmannen følger opp kommunestyrets vedtak og foreslår tiltaket lagt inn i samsvar med dette. Merk at kr 998.000 
foreslås finansiert gjennom ubrukte lånemidler. 
 
 
 
 
IN-2012-12 RENSEANLEGG SVENDSBYKRYSSET 
Ansvar 5102 Avløp og rensing 
Funksjon 350 Avløpsrensing 
Prosjekt 518 Renseanlegg Svendsbykrysset 
 
Investering: 
 0230 2.400 0 0 0 2.400 2.400 
Finansiering: 
 0890 1.600- 0 0 0 1.600- 1.600- 
 0910 800- 0 0 0 800- 800- 
Investering 2.400 0 0 0 2.400 2.400 
Drift utgift 0 0 0 0 0 0 


  
 
 


Budsjett 2012 med økonomiplan 2012-2015 kommentardel - rådmannens forslag 
 







 109


Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 2.400- 0 0 0 2.400- 2.400- 
Sum 0 0 0 0 0 0 
 
Kommunestyret vedtok i k.sak 33/11 prosjektert avløpsnett Svendsbykrysset – Ulfsby, sanering og opprydding i spredt 
avløp. Etter vurdering og beboernes ønske foreslås et kommunalt renseanlegg for Svendsbykrysset. Dette ut fra en 
helhetlig vurdering basert på økonomi og miljø. Totalrammen er beregnet til 2,4 mill. kroner derav abonnementene bidrar 
med 1,6 mill. kroner. 
 
Rådmannen: 
Rådmannen følger opp kommunestyrets vedtak og foreslår tiltaket lagt inn i samsvar med dette. Merk at kr 800.000 
foreslås finansiert gjennom nytt eksternt lån. 
 
 
 
 
INV-2012-2 KLOAKKLEDNINGSNETT 
Ansvar 5102 Avløp og rensing 
Funksjon 350 Avløpsrensing 
Prosjekt 511 Kloakkledningsnett 
 
Investering: 
 0250 1.300 1.300 5.300 0 7.900 7.900 
Finansiering: 
 0910 1.300- 1.300- 5.300- 0 7.900- 7.900- 
Investering 1.300 1.300 5.300 0 7.900 7.900 
Drift utgift 0 0 0 0 0 0 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 1.300- 1.300- 5.300- 0 7.900- 7.900- 
Sum 0 0 0 0 0 0 
 
Rehabilitering av kloakknettet er påbegynt med omlegg av ledninger i første del av Østliveien. I kommunestyresak 42/0 
ble saneringsplanen for Ørje 2010-2019 vedtatt. Denne planen inneholdt en investeringsmodull. Det er forslag om7,9 mill. 
i investering i 2012-2014 med hovedvekt i 2014. Disse pengene skal brukes på forskjellige områder med flere prosjekter, 
det anbefales å dele den totale investeringen på disse 3 år. Investeringene foreslås således fordelt:  
 


2012, 1,3 mill.   
2013, 1,3 mill.   
2014, 5,3 mill. 
 
 
Rådmannen: 
Rådmannen har etter nærmere vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres uendret slik dette er foreslått. 
Merk at kr 1.300.000 foreslås finansiert gjennom nytt eksternt lån. 
 
 
 
 
INV-2012-4 ASFALTERING 
Ansvar 5114 Veier, gater m.v. 
Funksjon 334 Kommunale veier, miljø- og trafikksikker 
Prosjekt 514 Asfaltering 
 
Investering: 
 0230 0 0 500 500 1.000 1.000 
 0429 0 0 125 125 250 250 
Drift utgift: 
 1570 0 0 125 125 250 250 
Drift inntekt: 
 1728 0 0 125- 125- 250- 250- 
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Finansiering: 
 0940 0 0 500- 500- 1.000- 1.000- 
 0970 0 0 125- 125- 250- 250- 
Investering 0 0 625 625 1.250 1.250 
Drift utgift 0 0 125 125 250 250 
Drift inntekt 0 0 125- 125- 250- 250- 
Finansiering 0 0 625- 625- 1.250- 1.250- 
Sum 0 0 0 0 0 0 
 
Videreføring av på begynt asfalteringsprogram. Det er fortsatt noe grusvei igjen i boligfeltene disse bør få fast dekke. 
Reasfaltering av eldre asfaltveier kommer, da vi kan regne med en levetid på en asfaltert vei til ca.15 år.  
 
 
Rådmannen: 
I gjeldende økonomiplan ligger det inne en årlig investering til asfaltering på kr 625.000 hvert av årene i planperioden. 
Rådmannen har etter nærmere vurdering kommet til at dette bør gjennomføres, men vil foreslå en pause i 2012 og 2013 – 
dvs. oppstart igjen fra 2014. Finansiering som tidligere ved bruk av kapitalfond. 
 
 
 
 
INV-2012-5 ENØK-TILTAK I KOMMUNALE BYGNINGER 
Ansvar 5110 Drift og vedlikehold 
Funksjon 130 Administrasjonslokaler 
Prosjekt 513 ENØK kommunale bygninger 
 
Investering: 
 0230 3.200 1.600 1.600 1.600 8.000 8.000 
 0429 800 400 400 400 2.000 2.000 
Drift utgift: 
 1570 800 400 400 400 2.000 2.000 
Drift inntekt: 
 1728 800- 400- 400- 400- 2.000- 2.000- 
Finansiering: 
 0910 3.200- 1.600- 1.600- 1.600- 8.000- 8.000- 
 0970 800- 400- 400- 400- 2.000- 2.000- 
Investering 4.000 2.000 2.000 2.000 10.000 10.000 
Drift utgift 800 400 400 400 2.000 2.000 
Drift inntekt 800- 400- 400- 400- 2.000- 2.000- 
Finansiering 4.000- 2.000- 2.000- 2.000- 10.000- 10.000- 
Sum 0 0 0 0 0 0 
 
Iverksette tiltak for å redusere energibruken i kommunens bygningsmasse. Enøk tiltak i 2012 er tenkt gjennomført i Marker 
skole, Grimsby barnehage og Markerhallen. I tillegg er det planer om omfattende ENØK-tiltak i rådhuset. Disse bygg er 
det søkt om støtte til og det er blitt innvilget fra Enova. Dette går på blant annet individuell styring av lys, temperatur og 
ventilasjon. Videre i planperioden er dette også tenkt gjennomført i Marker rådhus og i 2 bygg på Ørjetun. Det jobbes med 
prosjekter på disse bygg opp mot Enova. 
 
 
Rådmannen: 
Rådmannen har etter nærmere vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres som foreslått fra 
virksomhetsleder, men vil redusere fra opprinnelig forslag om 5,0 mill. kroner til 4,0 mill. kroner i 2012 og deretter 2,0 mill 
kroner hvert av de øvrige årene i perioden. Merk at det her forutsettes finansiering ved opptak av nytt eksternt lån på 3,2 
mill kroner. 
 
 
 
 
INV-2012-7 NYTT GULVBELEGG, BIBLIOTEKET 


 
 
 


Ansvar 5110 Drift og vedlikehold 
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Funksjon 130 Administrasjonslokaler 
Prosjekt 515 Gulvbelegg biblioteket 
 
Investering: 
 0230 0 175 0 0 175 175 
 0429 0 45 0 0 45 45 
Drift utgift: 
 1570 0 45 0 0 45 45 
Drift inntekt: 
 1728 0 45- 0 0 45- 45- 
Finansiering: 
 0910 0 175- 0 0 175- 175- 
 0970 0 45- 0 0 45- 45- 
Investering 0 220 0 0 220 220 
Drift utgift 0 45 0 0 45 45 
Drift inntekt 0 45- 0 0 45- 45- 
Finansiering 0 220- 0 0 220- 220- 
Sum 0 0 0 0 0 0 
 
Gulvteppet har ligget i biblioteket i ca 30 år. Det har holdt seg meget bra, men begynner nå å se slitt ut på de områdene 
som er mest trafikkert av de besøkende. Det bør forventes at biblioteket er i disse lokaler i 6 – 10 år frem i tid for å 
forsvare denne  
investeringen. 
 
 
Rådmannen: 
Rådmannen har etter nærmere vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres uendret slik dette er foreslått i 
2013. Ved forrige rullering av økonomiplanen var tiltaket satt til gjennomføring i 2012. Merk at det her forutsetter 
finansiering ved opptak av eksterne lån på kr 175.000. 
 
 
 
 
INV-2012-8 NY BELYSNING, BIBLIOTEKET 
Ansvar 5110 Drift og vedlikehold 
Funksjon 130 Administrasjonslokaler 
Prosjekt 516 Belysning biblioteket 
 
Investering: 
 0250 0 175 0 0 175 175 
 0429 0 45 0 0 45 45 
Drift utgift: 
 1570 0 45 0 0 45 45 
Drift inntekt: 
 1728 0 45- 0 0 45- 45- 
Finansiering: 
 0910 0 175- 0 0 175- 175- 
 0970 0 45- 0 0 45- 45- 
Investering 0 220 0 0 220 220 
Drift utgift 0 45 0 0 45 45 
Drift inntekt 0 45- 0 0 45- 45- 
Finansiering 0 220- 0 0 220- 220- 
Sum 0 0 0 0 0 0 
 
Belysningen i biblioteket har over tid hatt mangler. Lyskildene er nå ikke å få tak i lengre grunnet nytt EU-direktiv. 
Produksjon av glødepærer er ikke lenger tillatt og handel med disse er ikke lenger tillat innen EU-EØS området. Det bør 
forventes at biblioteket er i disse lokaler i 6–10 år frem i tid for å forsvare denne investering. 
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Rådmannen: 
Rådmannen har etter nærmere vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres uendret slik dette er foreslått i 
2013. Ved forrige rullering av økonomiplanen var tiltaket satt til gjennomføring i 2012. Merk at det her forutsetter 
finansiering ved opptak av eksterne lån på kr 175.000. 
 
 
 
 
INV-2012-9 GATELYS, OPPGRADERING 
Ansvar 5114 Veier, gater m.v. 
Funksjon 333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedl 
Prosjekt 512 Gatelys oppgradering 
 
Investering: 
 0230 0 350 350 350 1.050 1.050 
 0429 0 90 90 90 270 270 
Drift utgift: 
 1570 0 90 90 90 270 270 
Drift inntekt: 
 1728 0 90- 90- 90- 270- 270- 
Finansiering: 
 0910 0 350- 350- 350- 1.050- 1.050- 
 0970 0 90- 90- 90- 270- 270- 
Investering 0 440 440 440 1.320 1.320 
Drift utgift 0 90 90 90 270 270 
Drift inntekt 0 90- 90- 90- 270- 270- 
Finansiering 0 440- 440- 440- 1.320- 1.320- 
Sum 0 0 0 0 0 0 
 
Pålegg fra Fortum om at umålte gatelys skal over til målte anlegg. Dette skal være utført innen utgangen av 2016. Pr dags 
dato har Marker kommune ca 460 gatelyspunkt. Dette er tall som er oppgitt fra Fortum. I samtaler med Fortum anslår de 
ca 20 lyspunkt pr. skap dvs. ca 30 skap. 1 skap har en ca. pris på kr.56.250. Sett 6 i lys av dette vil tiltaket få en 
kostnadsramme på ca. kr.1.750.000. Fordeler en dette på de 4 år som en har til rådighet vil en ha en årlig kostnad på  
kr.437.500. 
  
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra virksomhetsleder er det foreslått avsatt kr 437.500 hvert av årene i hele planperioden. Rådmannen 
har etter nærmere vurdering av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres, men vil endre på tidspunkt for 
gjennomføring med oppstart først i 2013 og ikke i 2012 som opprinnelig foreslått fra virksomheten. Merk at det her 
forutsetter finansiering ved opptak av nye eksterne lån fra 2013. 
 
 
 
 
INV-2015-6 SOLAVSKJERMING, MARKER SKOLE 
Ansvar 5110 Drift og vedlikehold 
Funksjon 222 Skolelokaler 
Prosjekt 201 Solavskjerming, Marker skole 
 
Investering: 
 0200 0 100 0 0 100 100 
 0429 0 25 0 0 25 25 
Drift utgift: 
 1570 0 25 0 0 25 25 
Drift inntekt: 
 1728 0 25- 0 0 25- 25- 
Finansiering: 
 0910 0 100- 0 0 100- 100- 


  
 
 


 0970 0 25- 0 0 25- 25- 
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Investering 0 125 0 0 125 125 
Drift utgift 0 25 0 0 25 25 
Drift inntekt 0 25- 0 0 25- 25- 
Finansiering 0 125- 0 0 125- 125- 
Sum 0 0 0 0 0 0 
 
Det er behov for solavskjerming på de deler hvor dette mangler. Det nye klasserommet i U-skolen der hvor 
administrasjonen hadde sine lokaler. Dette er et rom som blir blant annet brukt til muntlig eksamen med bruk av projektor. 
Sørveggen på høyblokka mangler også solavskjerming. 
 
 
Rådmannen: 
Dette er en oppfølging av gjeldende økonomiplan. Rådmannen har etter nærmere vurdering av forslaget kommet til at 
dette bør gjennomføres, men først i 2013 og ikke i 2012 som forutsattved siste rullering av planen. Merk at det her 
forutsetter finansiering ved opptak av nytt eksternt lån på kr 100.000 i 2013. 
 
 
 
 
IV-2012-10 UTSKIFTING AV MØBLER, MARKER RÅDHUS 
Ansvar 5110 Drift og vedlikehold 
Funksjon 130 Administrasjonslokaler 
Prosjekt 517 Møbler rådhuset 
 
Investering: 
 0200 120 0 0 0 120 120 
 0429 30 0 0 0 30 30 
Drift utgift: 
 1570 30 0 0 0 30 30 
Drift inntekt: 
 1728 30- 0 0 0 30- 30- 
Finansiering: 
 0940 120- 0 0 0 120- 120- 
 0970 30- 0 0 0 30- 30- 
Investering 150 0 0 0 150 150 
Drift utgift 30 0 0 0 30 30 
Drift inntekt 30- 0 0 0 30- 30- 
Finansiering 150- 0 0 0 150- 150- 
Sum 0 0 0 0 0 0 
 
Rådhusets stoler og bord bærere preg av alderen etter så mange år. En god del av stolene har vært trukket om en gang, 
og mange av bordene har skader og er i dårlig stand. Utskiftning av Rådhusets møblement er en stor investering og dette 
bør tas over flere år. En bør bestrebe seg på å få tatt formannskapssalen, møterommene samt kommunestyresalen. 
Møbler som skiftes ut vil muligens komme til nytte andre steder i kommunen. Det ble bevilget kr 150.000 i 2011 og da 
samtidig satt av samme beløp i gjeldende økonomiplan for 2012. 
 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra virksomhetsleder er det foreslått satt av kr 150.000 i 2012. Rådmannen har etter nærmere vurdering 
av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres uendret slik dette er foreslått. Tiltaket er en oppfølging av gjeldende 
økonomiplan. Tiltaket foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfond på kr 130.000 i 2012. 
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IV-2012-11 OPPRUSTNING NATUTFAGROM, SKOLEN 
Ansvar 5110 Drift og vedlikehold 
Funksjon 202 Grunnskole 
Prosjekt 202 Opprustning av naturfagrom, Marker skole 
 
Investering: 
 0200 100 0 0 0 100 100 
 0429 25 0 0 0 25 25 
Drift utgift: 
 1570 25 0 0 0 25 25 
Drift inntekt: 
 1728 25- 0 0 0 25- 25- 
Finansiering: 
 0910 100- 0 0 0 100- 100- 
 0970 25- 0 0 0 25- 25- 
Investering 125 0 0 0 125 125 
Drift utgift 25 0 0 0 25 25 
Drift inntekt 25- 0 0 0 25- 25- 
Finansiering 125- 0 0 0 125- 125- 
Sum 0 0 0 0 0 0 
  
Midler ble satt av så langt tilbake som i 2008, men dette ble i stedet brukt til oppgradering av skolekjøkkenet. 
 
 
Rådmannen: 
I opprinnelig tiltak fra virksomhetsleder er det foreslått satt av kr 125.000 i 2012. Rådmannen har etter nærmere vurdering 
av forslaget kommet til at dette bør gjennomføres uendret slik dette er foreslått. Tiltaket er en direkte oppfølging av 
gjeldende økonomiplan der tiltaket også er forutsatt gjennomført i 2012. Merk at det her forutsetter finansiering ved opptak 
av nytt eksternt lån på kr 100.000 i 2012. 
 
 
 
 
SUM PRIORITERTE INVESTERINGSTILTAK I RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG FOR DENNE VIRKSOMHETEN: 
 


Forvaltning, drift & vedlikehold, VAR-områder:   
              


2012 2013 2014 2015 2012-2015 Totalt 
Investering 3 700 1 300 5 300 0 10 300 10 300 
Drift utgift 0 0 0 0 0 0 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering -3 700 -1 300 -5 300 0 -10 300 -10 300 
Sum 0 0 0 0 0 0 
Eksternt lån -2 100 -1 300 -5 300 0 -8 700 -8 700 
Bruk av 
fond 0 0 0 0 0 0 
Tilskudd -1 600 0 0 0 -1 600 -1 600 
Mva-komp 0 0 0 0 0 0 
Sum finans -3 700 -1 300 -5 300 0 -10 300 -10 300 
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Forvaltning, drift & vedlikehold, ordinær drift:   
              


2012 2013 2014 2015 2012-2015 Totalt 
Investering 10 389 3 005 3 065 3 065 19 524 19 524 
Drift utgift 1 625 675 685 685 3 670 3 670 
Drift inntekt -1 555 -605 -615 -615 -3 390 -3 390 
Finansiering -10 389 -3 005 -3 065 -3 065 -19 524 -19 524 
Sum 70 70 70 70 280 280 
Eksternt lån -4 298 -2 400 -1 950 -1 950 -10 598 -10 598 
Bruk av 
fond -920 0 -500 -500 -1 920 -1 920 
Tilskudd -3 616 0 0 0 -3 616 -3 616 
Mva-komp -1 555 -605 -615 -615 -3 390 -3 390 
Sum finans -10 389 -3 005 -3 065 -3 065 -19 524 -19 524 


 
 
 
 


  
 
 


Budsjett 2012 med økonomiplan 2012-2015 kommentardel - rådmannens forslag 
 







 116


 


 
Budsjett 2011 med økonomiplan 2012-2015 for  


 


PLAN & MILJØ 
 


Virksomhetens ansvarsområder 
 


5200 Teknisk administrasjon 
5201 Kart 
5203 Oppmåling og byggesak 
5204 Spredt avløp 
5210 Landbruk, miljø og næring 
5220 Skogeiendommer 
5230 Fiske 
5231 Jakt og viltstell 
5232 Friområder 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 
 


Virksomhetens (stabens) årsverk 
Virksomheten disponerer 7,7 årsverk fordelt på 8 ansatte.  
 


  Ansvar   
Stillingsressurs pr: 5200 5203 5204 5210 Totalt 
Ansatte 1 2 1 4 8 
Årsverk 1,00 2,00 1,00 1,60 3,7 
 
Tilsvarende i budsjettvedtak for 2011 var 6,1 årsverk fordelt på 8 ansatte. Endret bemannings-
situasjon skyldes at det interkommunale samarbeidet for hele enheten er på plass fra 1. august 2011. 
I tillegg til tidligere bemanning betyr det at 2 årsverk er overført fra Aremark, samtidig som 2 
personer med til sammen 1,5 årsverk er flyttet fra vår virksomhet til Forvaltning, drift og 
vedlikehold. 
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Kort beskrivelse av staben 
Plan og miljø har ansvaret for fagfeltene landbruk, vilt, miljø, byggesak, spredt avløp,  
kartforvaltning, oppmåling/matrikkel og arealplanlegging.  
 
Interkommunalt samarbeid er nødvendig for at vi skal kunne ha god nok fagkompetanse på alle 
områder. Det er derfor etablert et interkommunalt plan og miljøkontor med ansvar for de nevnte 
fagområder. Fordelingen mellom kommunene er fra 01.08.11; Marker 50%, Aremark 35% og 
Rømskog 15%. Innen kart- og oppmålingstjenester er det avtale med Askim kommune om 
vedlikehold av kartbasene. 
 
Aremark, Rømskog og Marker vil samarbeide om ny rullering av kommuneplan. Innen ett år etter at 
nye politikere er valgt, skal planstrategi vedtas. Dette arbeidet er i gang. Vi bidrar med kompetanse 
på areal- og ressursforvaltning og vil styre prosessen knyttet til arealdelen. Vi har også ansvar for 
prosessene knyttet til detalj- og områderegulering (reguleringsplanarbeid). 
 
Det er vedtatt en forskrift for spredt avløp i Marker og Aremark. I Rømskog er dette under 
utarbeiding. Plan og miljø styrer prosessen med å sende ut pålegg, godkjenne renseanlegg og 
behandle utslippssøknader. Vår ingeniør innen spredt avløp er også leder for gruppa som samordner 
denne prosessen i vannområde Haldenvassdraget.  
 
Staben utfører for øvrig saksbehandling på de respektive områder for plan- og miljøutvalget. 
Landbruk, miljø og næring har i tillegg forvalteransvaret for en rekke statlige områder knyttet til 
jordbruk og skogbruk, samt til forvaltning av kommunens skogeiendommer. Forvaltningen av det 
regionale miljøprogrammet og tiltaksstrategiene for SMIL- midlene (spesielle miljøtiltak i jord-
bruket) og NMSK- midlene (nærings- og miljøtiltak i skogbruket) er vesentlige oppgaver. I tillegg er 
landbrukskontoret førstelinjetjeneste for Innovasjon Norge og driver således noe nærings- og 
utviklingsarbeid, selv om det alt vesentligste av næringsutvikling er flyttet til 
sentraladministrasjonen.  
 
Kontoret har også ansvaret for drift av de statlige og kommunale friområdene.  
 
 


Stabens budsjettrammer på ansvarsområder 
I budsjettforslaget har virksomheten fordelt rammen slik på virksomhetens ansvars- 
områder før eventuelt nye tiltak: 
 


(kr x 1.000) 
 


  Budsjett 2011 Budsjett 2011 Regnskap 2010 
Ansvar Utgifter Inntekter Netto Netto Netto 
5200 736  -280 456 1 012 1 241 
5201 192 -33 159 175 88 
5203 1 263 -1 014 249 306 392 
5204 606 -666 -60 15 12 
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5210 2 385 -1 186 1 195 1 038 744 
5230 10 10 10 10 
5231 177 -131 46 15 4 
5232 281 -46 235 189 188 


   0   
Sum 5 650 -3 355 2 294 2 679 3 403 


 


 
 


Lønnsutgiftene fordeler seg i hovedsak slik etter artsgruppe: 
 


Fast lønn: 74,0 % 
Vikarer ved ferie: 0,00 % 
Vikarer ved sykdom: 0,00 % 
Variabel lønn: 2,0 % 
Sosiale utgifter: 24,0 % 
Sum: 100,0 % 
 
 


Konsekvenser 
 


Rammene for 2012 gir rom for å kunne opprettholde dagens tjenestetilbud under disse forutsetninger  
 


 Interkommunalt samarbeid gjelder nå alle stillinger, noe som gir mulighet til å ha god 
kompetanse på alle områder. Uten dette er det ikke mulig å opprettholde tjenestetilbudet i det 
omfang vi har i dag. 


 Det forutsettes en liten økning av gebyrsatsene for byggesak. 
 Det ligger ikke innenfor budsjettrammene å gjennomføre visse tiltak som kommunen er 


pålagt å gjennomføre, slik som opprettelse av digitalt planregister med mer. 
 
 
 


Økonomiplan driftsbudsjett 
Virksomheten kjenner pr. nå ikke til utgifter og eller inntekter i kommende økonomiplanperiode 
utover det som er kommentert for 2011.  
 


(kr x 1.000) 
Økoplan Økoplan Økoplan Økoplan Drift Regnskap 


2010 
Budsjett 


2011 2012 2013 2014 2015 
Brutto driftsutgifter 5 239 5 033 5 650 5 650 5 650 5 650
Inntekter -2 560 -2 273 -3 355 -3 355 -3 355 -3 355
Netto driftsutgifter 2 679 2 760 2 294 2 294 2 294 2 294


 


* Budsjett 2011 eksl. endringer foretatt i løpet av 2011 
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Økonomiplan investeringsbudsjett 
Det ligger ikke inne investeringer i planperioden. 
 
 


Strategiske mål 
I gjeldende kommuneplan er målene for kommunens tjenester innen området formulert slik: 
 


• Det skal arbeides for et landbruk i balanse med naturgrunnlaget og kulturlandskapet i 
kommunen, og en arealdisponering som sikrer produksjonsgrunnlaget og andre ressurser for 
fremtidige generasjoner. 


 


• Bidra til uvikling av produkter og tjenester som skaper sysselsetting og styrker 
inntektsgrunnlaget i landbruket. 


 


• Marker kommune skal i samarbeid med det lokale næringsliv bidra til å skape flere 
arbeidsplasser. Dette skal baseres på eksisterende ressurser og nytenkning. 


 


• Marker kommune skal ved et sektorovergripende miljøvern arbeide for å bevare naturens 
mangfold, sørge for en framtidsrettet bruk av natur- og kulturmiljøene og fremme 
befolkningens livskvalitet. 


 


• Det skal legges vekt på å utvikle Marker til å bli en god bostedskommune, hvor det til 
stadighet er et godt tilbud av byggeklare tomter. 


 
Blant de prioriterte strategiene er nevnt: 
 


• Tilrettelegge for gode bo- og servicetilbud. 
 


• Effektivisere og styrke det kommunale tjenestetilbudet innen teknisk sektor 
 


• Miljø- og næringsutviklingsarbeid i landbruket. 
 


• Satse på et livskraftig sentrum. 
 


• Legge til rette for opplevelsestilbud. 
 


• Skape positive holdninger og miljø for næringsutvikling. 
 


• Utarbeide handlingsplan for biologisk mangfold. 
 


• Tilrettelegge for friluftsaktiviteter. 
 
Mål for areal, sikkerhet og miljø: 
 


• Det legges til rette for bygging av minst 400 boenheter i planperioden. 
 


• Nye boligområder tilrettelegges med infrastruktur som gjør det mulig å bruke alternative 
energikilder. Planlegging og tilrettelegging av utbyggingsområder og offentlige anlegg skal 
inkludere risiko- og sårbarhetsanalyse for å unngå ulykker, helseskader, uønskede virkninger 
på miljø. 


 


• Marker kommune skal arbeide for tiltak som gir Haldenvassdraget den samme vannkvalitet 
som vi forventer oss av rent ferskvann i Norge.  
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Effektiv ressursbruk / God økonomistyring:  
Utarbeide realistiske budsjetter og gode samarbeidsavtaler ved interkommunalt samarbeid. 
 
Gode tjenester / Brukermedvirkning:  
Sørge for å ha dyktige medarbeidere som kan sitt fag og behandler brukerne likt og med respekt. 
Viktig å ha gode rutiner for høringer, nabovarsler osv. I tillegg bør det legges vekt på rutiner som 
sikrer tilbakemelding fra brukerne, noe som er viktig i forhold til arbeidet med BMS. 
 
God service:  
Likebehandling og respekt for brukerne, se muligheter i stedet for begrensninger og møte brukerne 
med et smil. 
 
Friske medarbeidere / Godt arbeidsmiljø:   
Trygghet, trivsel og respekt er kjernebegreper er vedtatt kjernebegreper som legges til grunn. 
Medarbeiderundersøkelser viser at medarbeiderne er fornøyde i sin arbeidssituasjon. 
 
Kompetanseutvikling:  
Tilstrebe at medarbeiderne får gå på nødvendige kurs og å delta på faglige nettverksamlinger. I større 
grad bruke hverandre i gruppebasert jobbing hvor vi kan gjøre hverandre gode.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Tiltak ved eventuelt redusert økonomisk ramme 
Ved en eventuell pålagt reduksjon i driftsrammen vil virksomheten prioritere å ta ut/redusere 
følgende:  
 


(kr x 1.000) 


Tiltak Kostnad Kommentar 
 
Avvikle kartavtale 
med Askim 


-100 
 


Askim kommune ivaretar arbeidet for Marker med vedlikehold av 
kartdata. Vi har i dag ikke mulighet til å gjøre dette selv  


     
Andre Ikke anslått Reduksjon av tjenestetilbudet ved ikke å ha egne ansatte på visse 
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interkommunale 
løsninger 


 fagområder, men kjøpe tjenester av større kommuner. Eventuelt 
sette ut alle tjenesteområder til andre kommuner. 


  
    
     
Reduksjon i arbeid 
med klima, miljø 
og friluftsliv 


Ikke spesifisert 
 
 


Eksempler på tiltak som kan fjernes er drift av friområder, 
renovasjon og oppsyn i vassdraget 
 


     
Økte gebyrer 
 
 
 
 
 


-200 
 
 
 
 
 


Kommunen har i dag vedtatt selvkost innen vann, avløp, renovasjon 
og feiing. Når det gjelder områdene spredt avløp, byggesak og 
oppmåling, så er kostnadene vesentlig større enn inntektene. Det er 
innen selvkost rom for nesten en dobling av gebyrene, noe som 
antakelig vil ha negativ effekt i forhold til nye tiltak på området.  
 


 
 


Prioriterte driftstiltak ved eventuelt høyere økonomisk ramme 
Virksomhetene er som tidligere anmodet om å foreslå og konkretisere forslag til nye tiltak i 
kommende planperiode. Dette er tiltak som ikke ligger i virksomhetens konsekvensjusterte 
basisramme, men som eventuelt vil komme inn som tillegg – enten for en periode eller av ”varig” 
karakter.  
 
Denne virksomheten har forslag til nye tiltak i planperioden, men rådmannen har ikke funnet å kunne 
prioritere neon av disse i denne omgang – se egen vedleggsdel for oversikt. 
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Budsjett 2012 med økonomiplan 2012-2015 for  


 


KULTUR & FRITID 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 


 


 


Virksomhetens ansvarsområder 
 


6300   Kulturadministrasjon 
6301 Kulturvern og museer       
6302 Musikk, teater og kunst 
6303 Idrett og friluftsliv 
6304 Annet barne- og ungdomsarbeid 
6305 Folkebad 
6306 Lokalhistorie 
6320 Kino 
6321 Fritidsklubb 
6322 Sommerklubb 
6323 Kulturskole 
6324 Ungdommens kulturhus 
6326 Frivilligsentral 


 


 


Virksomhetens årsverk 
Virksomheten disponerer 6,05 årsverk fordelt på 16 ansatte. Tilsvarende i budsjettvedtak for 2011 
var 5,18 årsverk. 
 


  Ansvar     
Stillingsressurs pr: 6300 6301 6305 6320 6321 6322 6323 6324 6326 Totalt 
Ansatte  1  1  2  1  2  4  3 2 1 17 
Årsverk  1,0 0,40  0,36  0,05  0,44  0,03  1,52 1,75 0,50 6,05 
 
Bemanningssituasjonen på kultur og fritid er god for året 2012. Vi vet samtidig at det kommer flere 
oppgaver som ønskes løst innenfor kultur og fritid. Økningen fra 2011 til 2012 henger sammen med 
utøkning av ressurser innen barne- og ungdomsarbeid.. 
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Kort beskrivelse av virksomheten 
Kultur og fritid har ansvaret for de områder som framgår av oversikten ovenfor. Barn og unge er 
fortsatt ett satsningsområde for kultur og fritid, samtidig ønsker vi å gi et så bredt og variert 
fritidstilbud som mulig til bygdas innbyggere. Dette kan vi få til blant annet ved å samarbeide nært 
med alle de lag og foreninger som finnes i Marker. Lag/foreninger og enkeltpersoner støttes 
økonomisk ifht. kulturmidler og enkeltarrangementer.   
 
Kultur og fritid utfører diverse tjenester for lag og foreninger. Dette arbeidet ønskes styrket i 2012. 
Kultur og fritid ved Ungdommens kulturhus, startet høsten 2010 leksehjelp/etter skoletid for 
barn/unge fra 7 til 10 trinn. Videregående elever har også muligheten til å benytte seg av tilbudet. 
Dette arbeidet har fungert svært bra i 2011 og videreføres i 2012. Hovedformålet med ordningen er å 
kunne gi alle barn/unge i Marker tilbud om leksehjelp, skape gode arbeidsvaner og dermed også 
forberede ungdommene til videregående skole hvor lesepresset er langt høyere enn i grunnskolen. 
Ordningen er et samarbeid mellom kommune og fylkeskommune. Tilbudet er for øvrig unikt på 
landsbasis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Virksomhetens budsjettrammer på ansvarsområder 
I budsjettforslaget har virksomheten fordelt rammen slik på virksomhetens ansvars- 
områder før eventuelt nye tiltak: 
 


(kr x 1.000) 
  Budsjett 2012 Budsjett 2011 Regnskap 2010 


Ansvar Utgifter Inntekter Netto Netto* Netto 
6300  729 0 729 812 691 
6301  454 0 454                 506 466 
6302  75 0 75 76 109 
6303  109 0 109 154 159 
6304  86 0 86 116 107 
6305  124 30 94 95 116 
6306  0 0 0 18 149 
6320  34 1 33 29 18 
6321  188 20 168 198   207 
6322  11 7 4 12 4 
6323  631 165 466 398 338 
6324  855 70 785 619 543 
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6326  244 145 99 93 0 
Sum 3 540 438 3 102 3 126 2 907 


 


* Budsjett 2011 eksl. endringer foretatt i løpet av 2011 
 
 


Lønnsutgiftene fordeler seg i hovedsak slik etter artsgruppe: 
 


Fast lønn: 74,00 %
Vikarer ved ferie: 0,00 %
Vikarer ved sykdom: 0,00 %
Variabel lønn: 3,00 %
Sosiale utgifter: 23,00 %
Sum: 100,00 %
 
 


Konsekvenser 
Høsten 2011 ansetter vi ungdomsarbeider i 100% stilling innen kultur og fritid. 60% av stillingen 
dekkes innen kultur og fritid. 20% dekkes av skole og 20% dekkes av familie og helse. 40% fra 
andre virksomheter er ikke inne i rammen for kultur og fritid for 2012 – jfr. forslag til tiltak. 
 
Arbeidet og samarbeidet mot lag og foreninger styrkes i 2012. Kultur og fritid vil inngå visse avtaler 
med lag og foreninger i forhold til arbeidsoppgaver det absolutt kan samarbeides om. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Økonomiplan driftsbudsjett 
Virksomheten kjenner pr. nå ikke til utgifter og eller inntekter i kommende økonomiplanperiode 
utover det som er kommentert for 2011.  
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(kr x 1.000) 
Økoplan Økoplan Økoplan Økoplan Drift Regnskap 


2010 
Budsjett 
2011* 2012 2013 2014 2015 


Brutto driftsutgifter 4 519 3 973 3 540 3 540 3 540 3 540
Inntekter 1 610 847 438 438 438 438
Netto driftsutgifter 2 907 3 126 3 102 3 102 3 102 3 102


 


* Budsjett 2011 eksl. endringer foretatt i løpet av 2011 
 
 


Strategiske mål 
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. 


 
Strategier: 
De prioriterte strategiene er følgende: 
 


• Opplæring blåseinstrumenter kulturskolen 
• Økt støtte til lag og foreninger 
• Lydanlegg i Marker rådhus 
• Ungdomsrådet, midler til spesielle tiltak 
• Kulturminneplanen diverse tiltak 
• Opprettholde kommunens kulturtilbud, spesielt fritidsaktivitetene for barn og unge 
• Tilrettelegge for bosetting av kunstnere 


 
Effektiv ressursbruk / God økonomistyring:  
Kultur og fritid skal ha god økonomistyring.  
Det skal hele tiden være fokus på å bruke ressursene på en slik måte at det ytes mest og best ut mot 
våre brukere. 
 
Gode tjenester / Brukermedvirkning:  
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 tjenester og 
tilbud vil variere i takt med omverdenen (trender og brukergrupper) forøvrig. 
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God service: 
 


Kultur og fritid må være lydhøre for innspill fra brukerne i forhold til hvilke tjenester som ønskes. 
Virksomheten skal være tilgjengelig og yte maksimal god service.  
 
Friske medarbeidere / Godt arbeidsmiljø:  
 


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.  
 
Kompetanseutvikling: 
 


Det er viktig at medarbeiderne får mulighet til å styrke sin kompetanse innen kultur og fritid. 
Kompetanseutvikling er tatt opp spesielt i medarbeidersamtalene. Medarbeiderne innen kultur og 
fritid skal ha slik kompetanse at de skal kunne møte utfordringer fra sentralt hold og kunne møte sine 
brukere på en forsvarlig måte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tiltak ved eventuelt redusert økonomisk ramme 
Ved en eventuell pålagt reduksjon i driftsrammen vil virksomheten prioritere å ta ut/redusere 
følgende:  
 


(kr x 1.000) 


Tiltak Kostnad Kommentar 
  
Redusere 
aktiviteten på 
kulturskole, 
fritidsklubb, UKH, 
folkebad 200 


Reduksjon innen disse tilbudene vil føre til mindre aktivitet på fritida, 
spesielt for barn og unge. Marker vil bli mindre attraktiv som 
bokommune. En eventuell reduksjon av ansatte vil ikke ha virkning 
for hele 2012. 


  
Reduksjon i støtte 
til lag og 
foreninger 100 


Reduksjon kan føre til mindre aktivitet. Mangfoldet blir mindre og 
det blir vanskeligere å rekruttere ledere til lag/foreninger. 
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Kultur og fritid er sårbar ved behov for nedskjæringer siden det er få lovpålagte oppgaver på 
området. Kommunens innsats i forhold til kultur og fritid er et vesentlig bidrag i forhold til bosetting 
og trivsel. En stor del av kulturbudsjettet bidrar til å opprettholde den gode lag- og dugnadsånden 
som grensebygdene preges av. Lag og foreninger, enkeltpersoner og kultur og fritid, bidrar til et rikt 
og mangfoldig kulturliv i Marker. Kultur og fritid arbeider i stor grad ut mot barn og ungdom. 
Erfaringsmessig vet vi at dette arbeidet har en stor forebyggende effekt.  
 
 


Prioriterte driftstiltak ved eventuelt høyere økonomisk ramme 
Virksomhetene er som tidligere anmodet om å foreslå og konkretisere forslag til nye tiltak i 
kommende planperiode. Dette er tiltak som ikke ligger i virksomhetens konsekvensjusterte 
basisramme, men som eventuelt vil komme inn som tillegg – enten for en periode eller av ”varig” 
karakter.  
 
De av tiltakene rådmannen prioriterer for denne virksomheten og som følgelig er lagt inn i forslag til 
budsjett og økonomiplan går frem under i form av egen rapport under. Rapporten er kjørt ut med 
detaljert kontering samt forklaring/notat. Rapport uten detaljer ligger vedlagt bak i det samlede 
budsjettdokumentet. 
 
De tiltak som virksomheten har fremmet, men av ulike årsaker ikke er prioritert av rådmannen er 
skilt ut i eget vedleggshefte i prioritert rekkefølge.  
 
 
 
 
 
Økonomiplan- 
periode: 
 


 
2012 


 
2013 


 
2014 


 
(kr x 1.000) 


 
2015 


 
2012-2015 


 
  Totalt 
 


 
 
KF-2012-5 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, ØKT RESSURS 
Ansvar 2060 Grunnskole 
Funksjon 202 Grunnskole 
 
Drift utgift: 
 1010 70- 70- 70- 70- 280- 280- 
 
Ansvar 3600 Tiltak barne- og ungdomsvern 
Funksjon 244 Barneverntjeneste 
 
Drift utgift: 
 1010 70- 70- 70- 70- 280- 280- 
 
Ansvar 6321 Fritidsklubb 
Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge 
 
Drift utgift: 
 1010 140 140 140 140 560 560 
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Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 0 0 0 0 0 0 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 0 0 0 0 0 0 
 
Kommunestyret vedtok i k.sak 47/11 å utvide stillingsressurs som barne- og ungdomsarbeider fra 45 % til 100 %. 
Økningen på 55 % stilling skal finansieres som et ”spleiselag” av virksomhetene familie & helse med 20 %, skole 20 % og 
kultur & fritid 15 %. Andelen til kultur & fritid dekkes innenfor eksisterende ramme for virksomheten, mens andelen fra de 
andre virksomhetene foreslås overført her som tiltak med kr 70.000 for hver av de – samlet kr 140.000. 
 
  
Rådmannen: 
Rådmannen foreslår at tiltaket gjennomføres og finansieringen skjer i samsvar med k.sak 47/11. 
 
 
 
SUM PRIORITERTE DRIFTSTILTAK I RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG FOR DENNE VIRKSOMHETEN: 
 


              
2012 2013 2014 2015 2012-2015 Totalt 


Drift utgift 140 140 140 140 560 560 
Drift inntekt -140 -140 -140 -140 -560 -560 
Sum 0 0 0 0 0 0 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  
 
 


Budsjett 2012 med økonomiplan 2012-2015 kommentardel - rådmannens forslag 
 







 129


 


 
Budsjett 2012 med økonomiplan 2012-2015 for  


 


BIBLIOTEK 


Virksomhetens ansvarsområder 
 


6400 Bibliotek 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Virksomhetens årsverk 
Virksomheten disponerer 3 årsverk fordelt på 3 ansatte. Tilsvarende i budsjettvedtak for 2011 var 
også 1,4 årsverk. 
 


  Ansvar   
Stillingsressurs pr: 6400 Totalt 
Ansatte 3 3 
Årsverk 1,40 1,40 
 
 


Kort beskrivelse av virksomheten 
Folkebiblioteket er en lovpålagt virksomhet og har til oppgave å fremme opplysning, utdanning og 
annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet 
materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet.   
 
Ut og innlån av bøker, tilrettelegning for lånere med referanseoppgaver, oppfølging av skoleelever, 
litteratur kvelder, veilednings tjenester i bruk av Internett, depot utleveringer til tannleger, lege, 
Marker bo-og service og Årjäng bibliotek. Klipper lokalavisen, følger med på arrangementer i bygda 
og nabokommunene.  
 
Vi er også et samlingssted for ”Nye Markerboere” og har spørsmål og oppgaver om det meste. 
Anbefaler bøker og filmer. 
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Virksomhetens budsjettrammer på ansvarsområder 
I budsjettforslaget har virksomheten fordelt rammen slik på virksomhetens ansvars- 
områder før eventuelt nye tiltak: 
 


(kr x 1.000) 
  Budsjett 2012 Budsjett 2011 Regnskap 2010 


Ansvar Utgifter Inntekter Netto Netto* Netto 
6400 1 117 -49 1 068 1 083 1 035 


       
Sum 1 117 -49 1 068 1 083 1 035 


 


* Budsjett 2011 eksl. endringer foretatt i løpet av 2011 
 
 


L
 


ønnsutgiftene fordeler seg i hovedsak slik etter artsgruppe: 


Fast lønn: 76,8 % 
Vikarer ved ferie: 0,00 % 
Vikarer ved sykdom: 0,00 % 
Variabel lønn: 0,00 % 
Sosiale utgifter: 23,2 % 
Sum: 100,0 % 
 
 


Konsekvenser 
Vi mangler fortsatt full dekning av utgiftene til lisenser, her anmodes det om at tillegg på kroner 
20.000 tiltak. Lisensene øker i kostnad fordi det kommer nye moduler til. Det er flere lisenser som vi 
ikke har råd til, som kunne rasjonalisert hverdagen for oss. Imidlertid bør ikke rammen reduseres, 
slik at alle våre gode tjenester kan opprettholdes på et forsvarlig vis. Bibliotek er et lovpålagt tjeneste 
og bør tilføres aktuelle bøker og andre medier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Økonomiplan driftsbudsjett 
Virksomheten kjenner pr. nå ikke til utgifter og eller inntekter i kommende økonomiplanperiode 
utover det som er kommentert for 2011.  
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(kr x 1.000) 
Økoplan Økoplan Økoplan Økoplan Drift Regnskap 


2010 
Budsjett 
2011* 2012 2013 2014 2015 


Brutto driftsutgifter  1 104  1 132  1 117  1 117  1 117  1 117
Inntekter  -69  -49  -49  -49  -49  -49
Netto driftsutgifter 1 035 1 083 1 068 1 068 1 068 1 068


 


* Budsjett 2011 eksl. endringer foretatt i løpet av 2011 
 
 


Økonomiplan investeringsbudsjett 
Virksomheten har ingen forslag til nye investeringer i planperioden- jfr. likevel forslag fra 
virksomhet forvaltning, drift og vedlikehold om nytt teppe og belysning i biblioteket.  
 
 
 
 


 


 


 


 


Strategiske mål 
 Økt utlån / besøkende 


 To forfatter kvelder i året 


 En forfatter dag for grunnskolen 


 Øke bok kontoen 


 Samlingssted for alle 


 Beholde skolebibliotekaren 


 Låneren er i fokus 


 
Effektiv ressursbruk / God økonomistyring: 
Vi bruker mye ressurser på bøker til barn og unge. Vi kjøper inn bøker, tidskrifter og filmer som 
lånere ønsker. Låneren er hele tiden i fokus. Ressursene skal brukes effektiv og best ut mot våre 
brukere. I år har også mye gått til merkevareprosjektet. Vi låner inn raskt og effektivt fra andre 
bibliotek takket være bokbilen som kommer to ganger i uken. Samarbeidet mellom bibliotekene i 
Indre Østfold er svært effektivt og bra. 
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Gode tjenester / Brukermedvirkning: 
Det har vært en bruker undersøkelse i 2011. Vi ligger høyt på service, brukermedvirkning, 
utlånstilbud og informasjon. Det dårligste var tilgjengeligheten. 
 
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 
Utlåns tilbud  4,1  4,2  4,9   2,7 
Biblioteks 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 
 
Noen kommentarer til undersøkelsen: 
 


• Beliggenheten kunne vår bedre. Et bibliotek bør ligge mer synlig og sentralt. Gjerne på 
bakkeplan. 


• Kvaliteten på tjenesten er meget bra.  
• Åpningstidene er lite kundevennlige for oss som er i jobb 
• Et trivelig sted å være 


 
Vi er flinke til å anbefale bøker, filmer og annet materiale. Vi lager lister over nye bøker, filmer og 
lydbøker. Leser anbefaler bok, er det mange som benytter seg av.  
 


23000


23500


24000


24500


25000


25500


26000


26500


27000


27500


Serie2


Serie2 27077 24440 26999


1 2 3


 
 
Utlån og fornyelser pr. 30. august 2011. Som man kan se er utlånet på vei opp igjen.  
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God service: 
Alle tilbakemeldinger er positive. Merkevareprosjektet hadde en undersøkelse i 2009 hvor vi skåret 
høyt på service. Hele tiden har vi lånerne i fokus. Godt arbeidsmiljø gir gode tjenester.  
 
Friske medarbeidere / Godt arbeidsmiljø:  
Vi har ikke syke medarbeidere. Medarbeider undersøkelsen viser at de fysiske arbeidsforholdene er 
ganske dårlige og det jobber vi med. Ny lyssetting er ute på anbud, nytt teppe ligger som et tiltak i 
Plan og miljø virksomheten. Vi har et hyggelig arbeidsmiljø og derfor yter vi god service.  
 
Kompetanseutvikling: 
Faglig og personlig utvikling fikk også dårlig skår i medarbeider undersøkelsen. Vi drar på kurs og 
møter når vi har en mulighet. Med de små stillingene vi har kan det være noe problematisk hvis alle 
drar samtidig. 
 
 


Tiltak ved eventuelt redusert økonomisk ramme 
Ved en eventuell pålagt reduksjon i driftsrammen vil virksomheten prioritere å ta ut/redusere 
følgende: 
 


(kr x 1.000) 


Tiltak Kostnad Kommentar 


Bokbudsjett 100 


  
Virksomheten ser ingen annen mulighet ved reduksjon enn å 
redusere på inventar kontoen. 


     
 
 


Prioriterte driftstiltak ved eventuelt høyere økonomisk ramme 
Virksomhetene er som tidligere anmodet om å foreslå og konkretisere forslag til nye tiltak i 
kommende planperiode. Dette er tiltak som ikke ligger i virksomhetens konsekvensjusterte 
basisramme, men som eventuelt vil komme inn som tillegg – enten for en periode eller av ”varig” 
karakter.  
 
Denne virksomheten har ingen forslag til nye tiltak i planperioden – jfr. likevel forslag fra 
Forvaltning, Drift & Vedlikehold om nytt teppe og belysning ved biblioteket. 
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OPPSUMMERING AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL NYE DRIFTSTILTAK 
 
 


Politisk styring, fellesutgifter & sentraladministrasjon: 


 
 
 


 


              
2012 2013 2014 2015 2012-2015 Totalt 


Drift utgift 668 810 802 783 3 063 3 063 
Drift inntekt -200 -200 -200 -200 -800 -800 
Sum 468 610 602 583 2 263 2 263 


       
Grunnskole:      


              
2012 2013 2014 2015 2012-2015 Totalt 


Drift utgift 443 423 573 646 2 085 2 085 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Sum 443 423 573 646 2 085 2 085 


       
Familie & helse:      


              
2012 2013 2014 2015 2012-2015 Totalt 


Drift utgift 174 174 174 174 696 696 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Sum 174 174 174 174 696 696 


       


NAV:       
              


2012 2013 2014 2015 2012-2015 Totalt 
Drift utgift 138 138 138 138 552 552 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Sum 138 138 138 138 552 552 
       


Utviklingshemmede:      
              


2012 2013 2014 2015 2012-2015 Totalt 
Drift utgift 20 0 0 0 20 20 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Sum 20 0 0 0 20 20 


       
Omsorg:       


              
2012 2013 2014 2015 2012-2015 Totalt 


Drift utgift 1 400 1 350 1 350 1 350 5 450 5 450 
Drift inntekt -1 700 -1 700 -1 700 -1 700 -6 800 -6 800 
Sum -300 -350 -350 -350 -1 350 -1 350 
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Forvaltning, drift & vedlikehold, VAR-områder:   
              


2012 2013 2014 2015 2012-2015 Totalt 
Drift utgift 0 0 0 0 0 0 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Sum 0 0 0 0 0 0 


       
Forvaltning, drift & vedlikehold, ordinær drift:   


              
2012 2013 2014 2015 2012-2015 Totalt 


Drift utgift 1 199 670 845 470 3 184 3 184 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Sum 1 199 670 845 470 3 184 3 184 


       
Plan & miljø:      


              


2012 2013 2014 2015 2012-2015 Totalt 
Drift utgift 0 0 0 0 0 0 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Sum 0 0 0 0 0 0 


       
Kultur & fritid:      


              
2012 2013 2014 2015 2012-2015 Totalt 


Drift utgift 140 140 140 140 560 560 
Drift inntekt -140 -140 -140 -140 -560 -560 
Sum 0 0 0 0 0 0 


       
Bibliotek:       


              
2012 2013 2014 2015 2012-2015 Totalt 


Drift utgift 0 0 0 0 0 0 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Sum 0 0 0 0 0 0 


       
Totalt       


              
2012 2013 2014 2015 2012-2015 Totalt 


Drift utgift 4 182 3 705 4 022 3 701 15 610 15 610 
Drift inntekt -2 040 -2 040 -2 040 -2 040 -8 160 -8 160 
Sum 2 142 1 665 1 982 1 661 7 450 7 450 
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Driftsramme
                     


r for 2012 inkludert alle forslag til nye driftstiltak blir etter dette: 


  Korrigert Netto Endelig  
Virksomhet ramme 2012 tiltak 2012 ramme 2012 


Pol.styring, fellesutgifter, sentraladm. 31 905 468 32 373 
Næringsutvikling 1 070 0 1 070 
Grunnskolen 35 573 443 36 016 
Grimsby barnehage 3 742 0 3 742 
Familie & Helse 12 764 174 12 938 
NAV kommune 3 844 138 3 982 
Utviklingshemmede 6 208 20 6 228 
Omsorg 41 752 -300 41 452 
VAR-områdene -2 164 0 -2 164 
Forvaltning, drift, vedlikehold, ord.drift 14 023 1 199 15 222 
Plan & Miljø 2 294 0 2 294 
Kultur & Fritid 3 102 0 3 102 
Bibliotek 1 068 0 1 068 
Skatt/Rammeoverføring -169 715 0 -169 715 
Finansinntekter/Finansutgifter 9 835 0 9 835 
Sum netto drift -4 699 2 142 -2 557 
 
Netto driftsresultat etter innlemming av nye tiltak blir etter dette kr 2.557.000. Fratrukket netto 
driftutgifter som direkte følgeutgift av kunstgressbane som føres i investeringsbudsjettet med kr 
70.000 årlig, blir rest ikke disponert kr 2.487.000. Dette beløpet foreslås satt av til kommunens 
disposisjonsfond. 
 
Se for øvrig vedlagte budsjettskjema 1A og 1B for obligatorisk oppsett av foreslåtte driftsrammer for 
virksomhetene. 
 
På de neste sidene følger utskrift av rapport for foreslåtte nye investeringstiltak som rådmannen har 
prioritert. Tiltakene er kjørt ut etter tiltakskode (ikke etter virksomhet). Tiltakene er innarbeidet i 
rådmannens samlede forslag til budsjett og økonomiplan og legges her ut uten detaljert kontering – 
for kontering vises til tiltaksoversiktene etter virksomhetenes budsjettforslag foran i budsjett-
dokumentet. De tiltak som rådmannen ikke har funnet å kunne prioritere foreligger som tidligere i et 
eget vedleggshefte.  
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Økonomiplan- 
periode: 
 


 
2012 


 
2013 


 
2014 


 
(kr x 1.000) 


 
2015 


 
2012-2015 


 
  Totalt 
 


 
 
FDV-1-2012 DEKNING AV VEDLIKEHOLDSUTGIFTER TIL DET DAGLIGE VEDLIKEHOLDET 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 300 300 300 300 1.200 1.200 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 300 300 300 300 1.200 1.200 
 
 
 
FDV-11-201 STENGING AV OPPVARMET BAD 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 30- 30- 30- 30- 120- 120- 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 30- 30- 30- 30- 120- 120- 
 
 
 
FDV-2-2012 DEKNING AV ØKTE ENERGIUTGIFTER 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 500 400 300 200 1.400 1.400 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 500 400 300 200 1.400 1.400 
 
 
 
FDV-3-2012 BEREDSKAPSUTDANNING AV NYE MANNSKAPER INNEN BRANNVESENET 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 263 0 0 0 263 263 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 263 0 0 0 263 263 
 
 
 
FDV-4-2012 RADONMÅLINGER AV KOMMUNALE BYGG 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 31 0 0 0 31 31 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 31 0 0 0 31 31 
 
 
 
FDV-9-2012 FERDIGGJØRING AV LOKALER, MARKER SKOLE 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 0 0 75 0 75 75 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 0 0 75 0 75 75 
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FDV13-2012 LÅSESYSTEM-ADGANGSKONTROLL MARKER SKOLE 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 0 0 200 0 200 200 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 0 0 200 0 200 200 
 
 
 
FDV14-2012 SPESIFIKKE ØNSKER FRA MARKER SKOLE 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 100 0 0 0 100 100 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 100 0 0 0 100 100 
 
 
 
FDV15-2012 LENSMANNSKONTORET - OPPGRADERING AV KONTORAVD. 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 35 0 0 0 35 35 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 35 0 0 0 35 35 
 
 
 
FH2012-4 PRISØKNING LEGEVAKT 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 84 84 84 84 336 336 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 84 84 84 84 336 336 
 
 
 
FH2012-5 JUSTERING AV DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPI 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 20 20 20 20 80 80 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 20 20 20 20 80 80 
 
 
 
FH2012-8 ERGOTERAPI 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 240 240 240 240 960 960 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 240 240 240 240 960 960 
 
 
 
HF2012-2 HELÅRSEFFEKT AV FYSIOTERAPISTILLING 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 70 70 70 70 280 280 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 70 70 70 70 280 280 
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HF2012-7 ØKNING SYKEHJEMSLEGE, MBSS 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 180 180 180 180 720 720 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 180 180 180 180 720 720 
 
 
 
KF-2012-5 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, ØKT RESSURS 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 0 0 0 0 0 0 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 0 0 0 0 0 0 
 
 
 
NAV 1-2012 GJELDSRÅDGIVNING, PROSJEKT SAMARBEID MED ANDRE KOMMUNER 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 138 138 138 138 552 552 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 138 138 138 138 552 552 
 
 
 
OMS-2012-1 KOMPETANSEHEVING I FORBINDELSE MED SAMHANDLINGSREFORMEN 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 300 300 300 300 1.200 1.200 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 300 300 300 300 1.200 1.200 
 
  
 
OMS-2012-2 TRYGGHETSALARMER, INNKJØP 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 50 0 0 0 50 50 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 50 0 0 0 50 50 
 
 
 
OMS-2012-3 BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE, NY BRUKER 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 1.800 1.800 1.800 1.800 7.200 7.200 
Drift inntekt 700- 700- 700- 700- 2.800- 2.800- 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 1.100 1.100 1.100 1.100 4.400 4.400 
 
 
 
OMS-2012-7 REDUSERT BEMANNING PÅ SKJERMET KVELD UKEDAGER 1 VAKT 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 450- 450- 450- 450- 1.800- 1.800- 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
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Sum 450- 450- 450- 450- 1.800- 1.800- 
 
 
 
OMS-2012-8 SALG AV PLASSER TIL ANDRE KOMMUNER, MBSS 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 0 0 0 0 0 0 
Drift inntekt 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 4.000- 4.000- 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 4.000- 4.000- 
 
 
 
OMS-2012-9 SAMHANDLINGSREFORMEN, DISPONERING AV STATLIG OVERFØRING 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 720- 720- 720- 720- 2.880- 2.880- 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 720- 720- 720- 720- 2.880- 2.880- 
 
 
 
SA-2012-1 ØKT TILSKUDD TIL MARKER KIRKELIGE FELLESRÅD 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 120 120 120 120 480 480 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 120 120 120 120 480 480 
 
 
 
SA-2012-12 RESTAURERING DØPEFONT, RØDENES KIRKE 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 0 0 0 115 115 115 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 0 0 0 115 115 115 
 
 
 
SA-2012-13 UTVENDIG MALING, ØRJE KIRKE 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 0 0 82 0 82 82 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 0 0 82 0 82 82 
 
 
 
SA-2012-14 AVSETNING TIL FOND, BARN MED SPESIELLE BEHOV 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 150 150 150 150 600 600 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 150 150 150 150 600 600 
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SA-2012-15 KJØP AV HELSETJENESTER TIL ANSATTE 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 30 30 30 30 120 120 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 30 30 30 30 120 120 
 
 
 
SA-2012-16 OU-MIDLER, ØKNING I BASISRAMMEN 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 100 100 100 100 400 400 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 100 100 100 100 400 400 
 
 
 
SA-2012-17 LÆRLINGEORDNINGEN, ØKNING AV BASISBUDSJETT 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 250 250 250 250 1.000 1.000 
Drift inntekt 200- 200- 200- 200- 800- 800- 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 50 50 50 50 200 200 
 
 
 
SA-2012-18 ØKNING INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 18 18 18 18 72 72 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 18 18 18 18 72 72 
 
 
 
SA-2012-4 BEHANDLING AV TÅRN OG GAVLVEGGER, RØDENES KIRKE 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 0 27 0 0 27 27 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 0 27 0 0 27 27 
 
 
 
SA-2012-5 UTSKIFTING AV SKYVEDØRER, ØRJE KIRKE 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 0 0 52 0 52 52 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 0 0 52 0 52 52 
 
 
 
SA-2012-6 UTVENDIG MALING, ØYMARK KIRKE 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 0 115 0 0 115 115 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 0 115 0 0 115 115 


  
 
 


Budsjett 2012 med økonomiplan 2012-2015 kommentardel - rådmannens forslag 
 







 142


SKO-2012-3 TIDLIG INNSATS / ØKT LÆRERTETTHET DE FIRE FØRSTE SKOLEÅRENE, MARKER SKOLE 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 150 250 350 546 1.296 1.296 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 150 250 350 546 1.296 1.296 
 
 
 
SKO-2012-4 NY GIV-LÆRER, MARKER SKOLE 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 123 123 123 0 369 369 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 123 123 123 0 369 369 
 
 
 
SKO-2012-6 OPPRUSTING AV NATURFAGROM, MARKER SKOLE 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 120 0 0 0 120 120 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 120 0 0 0 120 120 
 
 
 
SKO-2012-9 INVENTAR OG UTSTYR, MARKER SKOLE 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 50 50 100 100 300 300 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 50 50 100 100 300 300 
 
 
  
UTV-2012-2 UTSKIFTING AV DIV.UTSTYR LILLEVEIEN BOFELLESSKAP 
Investering 0 0 0 0 0 0 
Drift utgift 20 0 0 0 20 20 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 0 0 0 
Sum 20 0 0 0 20 20 
 
 
 
 
Sum alle tiltak: 
 Investering 0 0 0 0 0 0 
 Drift utgift 4.042 3.565 3.882 3.561 15.050 15.050 
 Drift inntekt 1.900- 1.900- 1.900- 1.900- 7.600- 7.600- 
 Finansiering 0 0 0 0 0 0 
 
 Totalt 2.142 1.665 1.982 1.661 7.450 7.450 
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OPPSUMMERING AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL NYE INVESTERINGSTILTAK 
 
Politiskstyring, fellesutgifter og sentraladministrasjon:   


              
2012 2013 2014 2015 2012-2015 Totalt 


Investering 555 1 377 1 621 500 4 053 4 053 
Drift utgift 111 272 316 100 799 799 
Drift inntekt -111 -272 -316 -100 -799 -799 
Finansiering -555 -1 377 -1 621 -500 -4 053 -4 053 
Sum 0 0 0 0 0 0 
Eksternt lån -400 -1 105 -1 305 -400 -3 210 -3 210 
Bruk av 
fond -44 0 0 0 -44 -44 
Tilskudd 0 0 0 0 0 0 
Mva-komp -111 -272 -316 -100 -799 -799 
Sum finans -555 -1 377 -1 621 -500 -4 053 -4 053 


 
 
Forvaltning, drift & vedlikehold, VAR-områder:   


              
2012 2013 2014 2015 2012-2015 Totalt 


Investering 3 700 1 300 5 300 0 10 300 10 300 
Drift utgift 0 0 0 0 0 0 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering -3 700 -1 300 -5 300 0 -10 300 -10 300 
Sum 0 0 0 0 0 0 
Eksternt lån -2 100 -1 300 -5 300 0 -8 700 -8 700 
Bruk av 
fond 0 0 0 0 0 0 
Tilskudd -1 600 0 0 0 -1 600 -1 600 
Mva-komp 0 0 0 0 0 0 
Sum finans -3 700 -1 300 -5 300 0 -10 300 -10 300 


 
 
Forvaltning, drift & vedlikehold, ordinær drift:   


              
2012 2013 2014 2015 2012-2015 Totalt 


Investering 10 389 3 005 3 065 3 065 19 524 19 524 
Drift utgift 1 625 675 685 685 3 670 3 670 
Drift inntekt -1 555 -605 -615 -615 -3 390 -3 390 
Finansiering -10 389 -3 005 -3 065 -3 065 -19 524 -19 524 
Sum 70 70 70 70 280 280 
Eksternt lån -4 298 -2 400 -1 950 -1 950 -10 598 -10 598 
Bruk av fond -920 0 -500 -500 -1 920 -1 920 
Tilskudd -3 616 0 0 0 -3 616 -3 616 
Mva-komp -1 555 -605 -615 -615 -3 390 -3 390 
Sum finans -10 389 -3 005 -3 065 -3 065 -19 524 -19 524 
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Samlet alle virksomheter med investeringstiltak:   
              


2012 2013 2014 2015 2012-2015 Totalt 
Investering 14 644 5 682 9 986 3 565 33 877 33 877 
Drift utgift 1 736 947 1 001 785 4 469 4 469 
Drift inntekt -1 666 -877 -931 -715 -4 189 -4 189 
Finansiering -14 644 -5 682 -9 986 -3 565 -33 877 -33 877 
Sum 70 70 70 70 280 280 
Eksternt lån -6 798 -4 805 -8 555 -2 350 -22 508 -22 508 
Bruk av fond -964 0 -500 -500 -1 964 -1 964 
Tilskudd -5 216 0 0 0 -5 216 -5 216 
Mva-komp -1 666 -877 -931 -715 -4 189 -4 189 
Sum finans -14 644 -5 682 -9 986 -3 565 -33 877 -33 877 


 
 
 


Investeringer 2012 
Virksomhet Investering Lån Fond Tilskudd MVA-komp Drift


 


Pol.styring, fellesutgifter, sentraladm. 555 -400 -44 0 -111 0
Næringsutvikling 0 0 0 0 0 0
Grunnskolen 0 0 0 0 0 0
Grimsby barnehage 0 0 0 0 0 0
Familie & Helse 0 0 0 0 0 0
NAV kommune 0 0 0 0 0 0
Utviklingshemmede 0 0 0 0 0 0
Omsorg 0 0 0 0 0 0
FDV, VAR-områdene 3 700 -2 100 0 -1 600 0 0
FDV, ordinær drift 10 389 -4 298 -920 -3 616 -1 555 0
Plan & Miljø 0 0 0 0 0 0
Kultur & Fritid 0 0 0 0 0 0
Bibliotek 0 0 0 0 0 0
Skatt/Rammeoverføring 0 0 0 0 0 0
Finansinntekter/Finansutgifter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringstiltak 14 644 -6 798 -964 -5 216 -1 666 0
       
       


                                                   Investeringer 2013 
Virksomhet Investering Lån Fond Tilskudd MVA-komp Drift


 


Pol.styring, fellesutgifter, sentraladm. 1 377 -1 105 0 0 -272 0
Næringsutvikling 0 0 0 0 0 0
Grunnskolen 0 0 0 0 0 0
Grimsby barnehage 0 0 0 0 0 0
Familie & Helse 0 0 0 0 0 0
NAV kommune 0 0 0 0 0 0
Utviklingshemmede 0 0 0 0 0 0
Omsorg 0 0 0 0 0 0
FDV, VAR-områdene 1 300 -1 300 0 0 0 0
FDV, ordinær drift 3 005 -2 400 0 0 -605 0
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Plan & Miljø 0 0 0 0 0 0
Kultur & Fritid 0 0 0 0 0 0
Bibliotek 0 0 0 0 0 0
Skatt/Rammeoverføring 0 0 0 0 0 0
Finansinntekter/Finansutgifter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringstiltak 5 682 -4 805 0 0 -877 0
       
       


Investeringer 2014 
Virksomhet Investering Lån Fond Tilskudd MVA-komp Drift


 


Pol.styring, fellesutgifter, sentraladm. 1 621 -1 305 0 0 -316 0
Næringsutvikling 0 0 0 0 0 0
Grunnskolen 0 0 0 0 0 0
Grimsby barnehage 0 0 0 0 0 0
Familie & Helse 0 0 0 0 0 0
NAV kommune 0 0 0 0 0 0
Utviklingshemmede 0 0 0 0 0 0
Omsorg 0 0 0 0 0 0
FDV, VAR-områdene 5 300 -5 300 0 0 0 0
FDV, ordinær drift 3 065 -1 950 -500 0 -615 0
Plan & Miljø 0 0 0 0 0 0
Kultur & Fritid 0 0 0 0 0 0
Bibliotek 0 0 0 0 0 0
Skatt/Rammeoverføring 0 0 0 0 0 0
Finansinntekter/Finansutgifter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringstiltak 9 986 -8 555 -500 0 -931 0
       
       


Investeringer 2015 
Virksomhet Investering Lån Fond Tilskudd MVA-komp Drift


 


Pol.styring, fellesutgifter, sentraladm. 500 -400 0 0 -100 0
Næringsutvikling 0 0 0 0 0 0
Grunnskolen 0 0 0 0 0 0
Grimsby barnehage 0 0 0 0 0 0
Familie & Helse 0 0 0 0 0 0
NAV kommune 0 0 0 0 0 0
Utviklingshemmede 0 0 0 0 0 0
Omsorg 0 0 0 0 0 0
FDV, VAR-områdene 0 0 0 0 0 0
FDV, ordinær drift 3 065 -1 950 -500 0 -615 0
Plan & Miljø 0 0 0 0 0 0
Kultur & Fritid 0 0 0 0 0 0
Bibliotek 0 0 0 0 0 0
Skatt/Rammeoverføring 0 0 0 0 0 0
Finansinntekter/Finansutgifter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringstiltak 3 565 -2 350 -500 0 -715 0
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Sum investeringer 2012 - 2015 


Virksomhet Investering Lån Fond Tilskudd MVA-komp Drift
 


Pol.styring, fellesutgifter, sentraladm. 4 053 -3 210 -44 0 -799 0
Næringsutvikling 0 0 0 0 0 0
Grunnskolen 0 0 0 0 0 0
Grimsby barnehage 0 0 0 0 0 0
Familie & Helse 0 0 0 0 0 0
NAV kommune 0 0 0 0 0 0
Utviklingshemmede 0 0 0 0 0 0
Omsorg 0 0 0 0 0 0
FDV, VAR-områdene 10 300 -8 700 0 -1 600 0 0
FDV, ordinær drift 19 524 -10 598 -1 920 -3 616 -3 390 0
Plan & Miljø 0 0 0 0 0 0
Kultur & Fritid 0 0 0 0 0 0
Bibliotek 0 0 0 0 0 0
Skatt/Rammeoverføring 0 0 0 0 0 0
Finansinntekter/Finansutgifter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringstiltak 33 877 -22 508 -1 964 -5 216 -4 189 0


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se for øvrig vedlagte budsjettskjema 2A og 2B for obligatorisk oppsett av foreslåtte investeringer 
med tilhørende finansiering.  
 
På de neste sidene følger utskrift av rapport for foreslåtte nye investeringstiltak som rådmannen har 
prioritert. Tiltakene er kjørt ut etter tiltakskode (ikke etter virksomhet). Tiltakene er innarbeidet i 
rådmannens samlede forslag til budsjett og økonomiplan og legges her ut uten detaljert kontering – 
for kontering vises til tiltaksoversiktene etter virksomhetenes budsjettforslag foran i budsjett-
dokumentet. De tiltak som rådmannen ikke har funnet å kunne prioritere foreligger som tidligere i et 
eget vedleggshefte. Merk at ”løpende” investeringer kommer i tillegg – dette gjelder 2,0 mill. kroner 
i formidlingslån fra Husbanken.  
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Økonomiplan- 
periode: 
 


 
2012 


 
2013 


 
2014 


 
(kr x 1.000) 


 
2015 


 
2012-2015 


 
  Totalt 
 


 


 
2012-INV-1 KUNSTGRESSBANE I MARKER 
Investering 6.114 0 0 0 6.114 6.114 
Drift utgift 770 70 70 70 980 980 
Drift inntekt 700- 0 0 0 700- 700- 
Finansiering 6.114- 0 0 0 6.114- 6.114- 
Sum 70 70 70 70 280 280 
 
 
IN-2012-12 RENSEANLEGG SVENDSBYKRYSSET 
Investering 2.400 0 0 0 2.400 2.400 
Drift utgift 0 0 0 0 0 0 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 2.400- 0 0 0 2.400- 2.400- 
Sum 0 0 0 0 0 0 
 
 
INV-2012-2 KLOAKKLEDNINGSNETT 
Investering 1.300 1.300 5.300 0 7.900 7.900 
Drift utgift 0 0 0 0 0 0 
Drift inntekt 0 0 0 0 0 0 
Finansiering 1.300- 1.300- 5.300- 0 7.900- 7.900- 
Sum 0 0 0 0 0 0 
 
 
INV-2012-3 IKT-INVESTERINGER LOKALT 
Investering 500 500 500 500 2.000 2.000 
Drift utgift 100 100 100 100 400 400 
Drift inntekt 100- 100- 100- 100- 400- 400- 
Finansiering 500- 500- 500- 500- 2.000- 2.000- 
Sum 0 0 0 0 0 0 
 
 
INV-2012-4 ASFALTERING 
Investering 0 0 625 625 1.250 1.250 
Drift utgift 0 0 125 125 250 250 
Drift inntekt 0 0 125- 125- 250- 250- 
Finansiering 0 0 625- 625- 1.250- 1.250- 
Sum 0 0 0 0 0 0 
 
 
INV-2012-5 ENØK-TILTAK I KOMMUNALE BYGNINGER 
Investering 4.000 2.000 2.000 2.000 10.000 10.000 
Drift utgift 800 400 400 400 2.000 2.000 
Drift inntekt 800- 400- 400- 400- 2.000- 2.000- 
Finansiering 4.000- 2.000- 2.000- 2.000- 10.000- 10.000- 
Sum 0 0 0 0 0 0 
 
  
INV-2012-7 NYTT GULVBELEGG, BIBLIOTEKET 
Investering 0 220 0 0 220 220 
Drift utgift 0 45 0 0 45 45 
Drift inntekt 0 175- 0 0 175- 175- 
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Finansiering 0 90- 0 0 90- 90- 
Sum 0 0 0 0 0 0 
 
 
INV-2012-8 NY BELYSNING, BIBLIOTEKET 
Investering 0 220 0 0 220 220 
Drift utgift 0 45 0 0 45 45 
Drift inntekt 0 45- 0 0 45- 45- 
Finansiering 0 220- 0 0 220- 220- 
Sum 0 0 0 0 0 0 
 
 
INV-2012-9 GATELYS, OPPGRADERING 
Investering 0 440 440 440 1.320 1.320 
Drift utgift 0 90 90 90 270 270 
Drift inntekt 0 90- 90- 90- 270- 270- 
Finansiering 0 440- 440- 440- 1.320- 1.320- 
Sum 0 0 0 0 0 0 
 
 
INV-2015-6 SOLAVSKJERMING, MARKER SKOLE 
Investering 0 125 0 0 125 125 
Drift utgift 0 25 0 0 25 25 
Drift inntekt 0 25- 0 0 25- 25- 
Finansiering 0 125- 0 0 125- 125- 
Sum 0 0 0 0 0 0 
 
 
IV-2012-10 UTSKIFTING AV MØBLER, MARKER RÅDHUS 
Investering 150 0 0 0 150 150 
Drift utgift 30 0 0 0 30 30 
Drift inntekt 30- 0 0 0 30- 30- 
Finansiering 150- 0 0 0 150- 150- 
Sum 0 0 0 0 0 0 
 
 
IV-2012-11 OPPRUSTNING NATUTFAGROM, MARKER SKOLE 
Investering 125 0 0 0 125 125 
Drift utgift 25 0 0 0 25 25 
Drift inntekt 25- 0 0 0 25- 25- 
Finansiering 125- 0 0 0 125- 125- 
Sum 0 0 0 0 0 0 
 
 
SA-2012-10 REHABILITERING TAK, ØRJE KIRKE 
Investering 0 0 441 0 441 441 
Drift utgift 0 0 86 0 86 86 
Drift inntekt 0 0 86- 0 86- 86- 
Finansiering 0 0 441- 0 441- 441- 
Sum 0 0 0 0 0 0 
 
 
SA-2012-2 BRANNALARM, ØRJE KIRKE 
Investering 55 0 0 0 55 55 
Drift utgift 11 0 0 0 11 11 
Drift inntekt 11- 0 0 0 11- 11- 
Finansiering 55- 0 0 0 55- 55- 
Sum 0 0 0 0 0 0 
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SA-2012-7 BRANNSIKRING, RØDENES KIRKE 
Investering 0 667 0 0 667 667 
Drift utgift 0 132 0 0 132 132 
Drift inntekt 0 132- 0 0 132- 132- 
Finansiering 0 667- 0 0 667- 667- 
Sum 0 0 0 0 0 0 
 
 
SA-2012-8 UTBEDRING MUR OG KALKBEHANDLING, RØDENES KIRKE 
Investering 0 210 0 0 210 210 
Drift utgift 0 40 0 0 40 40 
Drift inntekt 0 40- 0 0 40- 40- 
Finansiering 0 210- 0 0 210- 210- 
Sum 0 0 0 0 0 0 
 
 
SA-2012-9 NYTT VARMEANLEGG, ØYMARK KIRKE 
Investering 0 0 680 0 680 680 
Drift utgift 0 0 130 0 130 130 
Drift inntekt 0 0 130- 0 130- 130- 
Finansiering 0 0 680- 0 680- 680- 
Sum 0 0 0 0 0 0 
  
 
 
 
Sum alle tiltak: 
 Investering 14.644 5.682 9.986 3.565 33.877 33.877 
 Drift utgift 1.736 947 1.001 785 4.469 4.469 
 Drift inntekt 1.666- 1.007- 931- 715- 4.319- 4.319- 
 Finansiering 14.644- 5.552- 9.986- 3.565- 33.747- 33.747- 
 
 Totalt 70 70 70 70 280 280 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







BUDSJETTSKJEMA 1A – DRIFT (kr x 1.000) 
Budsjettskjema 1A - Drift 
 
 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 
      
Skatt på inntekt og formue 62.297 60.928 59.920 59.920 59.920 59.920 
Ordinært rammetilskudd 72.624 88.047 101.340 101.701 101.821 102.104 
Skatt på eiendom 768 750 850 850 850 850 
Andre direkte eller indirekte skatter 43 0 0 0 0 0 
Andre generelle statstilskudd 8.751 4.290 5.250 5.100 5.100 5.100 
Sum frie disponible inntekter 144.484 154.015 167.360 167.571 167.691 167.974 
       
Renteinntekter og utbytte 3.883 2.205 2.205 2.205 2.205 2.205 
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0 
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 5.698 7.500 6.240 6.400 6.600 6.800 
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0 
Avdrag på lån 4.376 4.200 5.400 5.700 5.900 5.900 
Netto finansinntekter/utgifter -6.191 -9.495 -9.435 -9.895 -10.295 -10.495 
       
Til dekning av tidligere regnskapsmessig merforbruk 0 0 0 0 0 0 
Til ubundne avsetninger 1.227 1.508 2.707 2.850 1.922 1.690 
Til bundne avsetninger 2.669 1.953 3.212 3.212 3.212 3.212 
Bruk av tidligere regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 
Bruk av ubundne avsetninger 1.003 294 0 0 0 0 
Bruk av bundne avsetninger 1.602 750 778 778 778 778 
Netto avsetninger -1.291 -2.417 -5.141 -5.284 -4.356 -4.124 
       
Overført til investeringsbudsjettet 576 1.578 1.966 1.177 1.231 1.015 
Til fordeling drift 136.426 140.525 150.818 151.215 151.809 152.340 
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 132.961 140.525 150.818 151.215 151.809 152.340 
Mer/mindreforbruk 3.466 0 0 0 0 0 
 
 
 
Noter: 
 


1. Grunnlaget for anslag på skatt, rammeoverføringer og inntektsutjevningen er hentet fra prognosemodellen utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund – jfr. eget 
vedleggshefte. 


 
 


2. Andre forventede fiskale inntekter ligger ikke i budsjettforslaget. 
 


                            
Fortsetter på neste side 
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3. I det generelle statstilskuddet ligger statstilskudd flyktninger med kr 1.100.000, statstilskudd for ressurskrevende brukere (BPA) med kr 700.000 og 
rentekompensasjon fra Husbanken (skole, omsorg og kirkebygg) med kr 3.450.000. 


 
4. Det er lagt inn forventet utbytte fra Østfold Energi med kr 1.000.000. 
 
5. Bruk og avsetning til fond i 2012: 
 


    
Bruk og avsetninger av fond drift i 2012  kr x 1.000


Basisbudsjett:


 
 
 
 
 


   
Bruk av bundne fond - Innovasjon Grenseland, ansvar 7640  -650
Avsetning likviditetsreserven, ansvar 9400 100
Bruk av fond selvkost avløp/rensing tømming slam, ansvar 5102 -108
Bruk av fond jakt/fiskestell, ansvar 5231 -20
Avsetning til fond selvkost vannforsyning, ansvar 5101 69
Avsetning til fond selvkost avløp/rensing, ansvar 5102 19
Avsetning til fond selvkost renovasjon, ansvar 5103 274
Avsetning til fond - Vedlikehold, ansvar 5110 120
Avsetning til fond - Utviklingsavtalen, ansvar 7680 2 700
    


Tiltak 2012:


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
   


Avsetning til fond pedagogisk rådgivning, ansvar 1480 150
Avsetning til disposisjonsfond, ansvar 9400 2 487


Sum netto avsetninger av fond i 2012 5 141


 
 
 
 
 
 


6.  Total gjeld for anleggsmiddel pr 31.12.2011 er kr 135.436.521. Vektet levetid er 37,35 = 3 626 145 som da er minste lovlige avdrag. Det vil si at det er satt av 
mer til avdrag enn minste lovlige – jfr. avsatt kr 5.400.000. 


 
Fortsetter på neste side 
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BUDSJETTSKJEMA 1B – DRIFT (hele kroner) 
  
Budsjettskjema 1B - Drift 
Virksomhet Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015  


100 Pol.styring, fellesutgifter, sentraladministrasjon 22 769 305 28 034 000 32 112 000 32 373 000 32 041 000 32 388 000  


200 Marker skole 32 392 103 34 797 000 35 946 000 36 061 000 36 792 000 37 351 000  


230 Grimsby barnehage 725 716 3 729 000 3 742 000 3 742 000 3 742 000 3 742 000  


300 Familie og Helse 14 980 407 12 421 000 12 868 000 12 868 000 12 868 000 12 868 000  


380 NAV 4 837 874 4 898 000 5 082 000 5 082 000 5 082 000 5 082 000  


430 Utviklingshemmede 7 060 402 6 366 000 6 228 000 6 208 000 6 208 000 6 208 000  


450 Omsorg sone 1 (utgått fra 2011) 4 022 318 0 0 0 0 0  


0 0 0 0 0  460 Omsorg sone 2 (utgått fra 2011) 5 610 043


470 Omsorg 26 886 478 36 791 000 42 152 000 42 102 000 42 102 000 42 102 000  


510 Forvaltning, drift og vedlikehold, ordinær drift 10 708 403 12 234 000 12 731 000 13 022 000 13 317 000 12 942 000  


511 Forvaltning, drift og vedlikehold, VAR-områder -2 728 185 -2 164 000 -1 532 000 -1 532 000 -1 532 000 -1 532 000  


520 Plan og Miljø 2 450 967 3 134 000 2 314 000 2 314 000 2 314 000 2 314 000  


630 Kultur og Fritid 3 503 487 3 420 000 3 242 000 3 242 000 3 242 000 3 242 000  


640 Bibliotek 1 034 718 1 083 000 1 068 000 1 068 000 1 068 000 1 068 000  


760 Næringsutvikling 220 756 -130 000 -980 000 -980 000 -980 000 -980 000  


845 Statlige refusjoner 0 -4 588 000 -4 600 000 -4 800 000 -4 900 000 -4 900 000  


846 Pensjoner, premieavvik -1 513 895 500 000 445 000 445 000 445 000 445 000  
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T o t a l t 132 960 897 140 525 000 150 818 000 151 215 000 151 809 000 152 340 000  
  
BUDSJETTSKJEMA 2A – INVESTERING (kr x 1.000) 
 
Budsjettskjema 2A - Investering 
 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 
       
Investeringer i anleggsmidler 16.615 6.898 14.644 5.682 9.986 3.565 
Utlån og forskutteringer 1.537 1.300 2.000 2.000 2.000 2.000 
Avdrag på lån 1.462 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Avsetninger 13 0 0 0 0 0 
Årets finansieringsbehov 19.627 9.198 18.644 9.682 13.986 7.565 
       
Finansiert slik:       
Bruk av lånemidler 2.834 5.500 8.798 6.805 10.555 4.350 
Inntekter fra salg av anleggsmidler 1.842 0 0 0 0 0 
Tilskudd til investeringer 5.713 500 1.600 0 0 0 
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 1.470 1.000 5.616 2.000 2.000 2.000 
Andre inntekter 0 0 0 0 0 0 
Sum ekstern finansiering 11.859 7.000 16.014 8.805 12.555 6.350 
       
Overført fra driftsbudsjettet 576 1.578 1.666 877 931 715 
Bruk av avsetninger 7.192 620 964 0 500 500 
Sum finansiering 19.627 9.198 18.644 9.682 13.986 7.565 
       
Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 
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BUDSJETTSKJEMA 2B – INVESTERING (kr x 1.000) 
Budsjettskjema 2B - Investering 
 


Investeringer 2012 
Virksomhet Investering Lån Fond Tilskudd MVA Drift


Politisk styring/Fellesutgifter/Sentraladministrasjon 555 -400 -44 0 -111 0
Næringsutvikling 0 0 0 0 0 0 
Grunnskolen 0 0 0 0 0 0 
Grimsby barnehage 0 0 0 0 0 0 
Familie & Helse 0 0 0 0 0 0 
NAV kommune 0 0 0 0 0 0 
Utviklingshemmede 0 0 0 0 0 0 
Omsorg 0 0 0 0 0 0 
FDV, VAR-områdene 3 700 -2 100 0 -1 600 0 0
FDV, ordinær drift 10 389 -4 298 -920 -3 616 -1 555 0
Plan & Miljø 0 0 0 0 00 
Kultur & Fritid 0 0 0 0 0 0 
Bibliotek 0 0 0 0 0 0 
Skatt/Rammeoverføring 0 0 0 0 0 0 
Finansinntekter/Finansutgifter 0 0 0 0 0 0 


Sum investeringstiltak 14 644 -6 798 -964 -5 216 -1 666 0
 
Noter: 
 


Investeringer 2012: 
 


Kunstgressbane, kr 6.114.000 
Renseanlegg Svendsbykrysset, kr 2.400.000 
Kloakkledningsnett, kr 1.300.000 
IKT-investeringer, kr 500.000 
ENØK-tiltak kommunale bygg, kr 4.000.000 
Utskifting av møbler i rådhuset, kr 150.000 
Opprustning av naturfagrom ved Marker skole, kr 125.000 
Brannalarm ved Ørje kirke, kr 55.000               Fortsetter på neste side 
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Investeringer 2013 


Virksomhet Investering Lån Fond Tilskudd MVA Drift


Politisk styring/Fellesutgifter/Sentraladministrasjon 1 377 -1 105 0 0 -272 0
Næringsutvikling 0 0 0 0 00 
Grunnskolen 0 0 0 0 0 0 
Grimsby barnehage 0 0 0 0 0 0 
Familie & Helse 0 0 0 0 0 0 
NAV kommune 0 0 0 0 0 0 
Utviklingshemmede 0 0 0 0 0 0 
Omsorg 0 0 0 0 0 0 
FDV, VAR-områdene 1 300 -1 300 0 0 0 0
FDV, ordinær drift 3 005 -2 400 0 0 -605 0
Plan & Miljø 0 0 0 0 0 0 
Kultur & Fritid 0 0 0 0 0 0 
Bibliotek 0 0 0 0 0 0 
Skatt/Rammeoverføring 0 0 0 0 0 0 
Finansinntekter/Finansutgifter 0 0 0 0 0 0 
Sum investeringstiltak 5 682 -4 805 0 0 -877 0
 
Noter: 
 


Investeringer 2013: 
 


Kloakkledningsnett, kr 1.300.000 
IKT-investeringer, kr 500.000 
ENØK-tiltak kommunale bygg, kr 2.000.000 
Nytt gulvbelegg ved Marker bibliotek, kr 220.000 
Ny belysning ved Marker 220.000 
Gatelys oppgradering, kr 440.000 
Solavskjerming ved Marker skole, kr 125.000 
Brannsikring av Rødenes kirke, kr 667.000 
Utbedring av mur og kalkbehandling ved Rødenes kirke, kr 210.000 
 


Fortsetter på neste side 
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Investeringer 2014 
Virksomhet Investering Lån Fond Tilskudd MVA Drift


Politisk styring/Fellesutgifter/Sentraladministrasjon 1 621 -1 305 0 0 -316 0
Næringsutvikling 0 0 0 0 0 0 
Grunnskolen 0 0 0 0 0 0 
Grimsby barnehage 0 0 0 0 0 0 
Familie & Helse 0 0 0 0 0 0 
NAV kommune 0 0 0 0 0 0 
Utviklingshemmede 0 0 0 0 0 0 
Omsorg 0 0 0 0 0 0 
FDV, VAR-områdene 5 300 -5 300 0 0 0 0
FDV, ordinær drift 3 065 -1 950 -500 0 -615 0
Plan & Miljø 0 0 0 0 0 0 
Kultur & Fritid 0 0 0 0 0 0 
Bibliotek 0 0 0 0 0 0 
Skatt/Rammeoverføring 0 0 0 0 0 0 
Finansinntekter/Finansutgifter 0 0 0 0 0 0 


Sum investeringstiltak 9 986 -8 555 -500 0 -931 0
 
Noter: 
 


Investeringer 2014: 
 


Kloakkledningsnett, kr 5.300.000 
IKT-investeringer, kr 500.000 
ENØK-tiltak kommunale bygg, kr 2.000.000 
Asfaltering, kr 625.000 
Gatelys oppgradering, kr 440.000 
Rehabilitering av tak ved Ørje kirke, kr 441.000 
Nytt varmeanlegg ved Øymark kirke, kr 680.000 
 
 


Fortsetter på neste side 
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Investeringer 2015 
Virksomhet Investering Lån Fond Tilskudd MVA Drift


Politisk styring/Fellesutgifter/Sentraladministrasjon 500 -400 0 0 -100 0
Næringsutvikling 0 0 0 0 0 0 
Grunnskolen 0 0 0 0 0 0 
Grimsby barnehage 0 0 0 0 0 0 
Familie & Helse 0 0 0 0 0 0 
NAV kommune 0 0 0 0 0 0 
Utviklingshemmede 0 0 0 0 0 0 
Omsorg 0 0 0 0 0 0 
FDV, VAR-områdene 0 0 0 0 0 0 
FDV, ordinær drift 3 065 -1 950 -500 0 -615 0
Plan & Miljø 0 0 0 0 0 0 
Kultur & Fritid 0 0 0 0 0 0 
Bibliotek 0 0 0 0 0 0 
Skatt/Rammeoverføring 0 0 0 0 0 0 
Finansinntekter/Finansutgifter 0 0 0 0 0 0 


Sum investeringstiltak 3 565 -2 350 -500 0 -715 0
 
Noter: 
 


Investeringer 2015: 
 


IKT-investeringer, kr 500.000 
ENØK-tiltak kommunale bygg, kr 2.000.000 
Asfaltering, kr 625.000 
Gatelys oppgradering, kr 440.000 
 
 
 
 
 


Fortsetter på neste side 
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Sum investeringer 2012 - 2015 
Virksomhet Investering Lån Fond Tilskudd MVA Drift


Politisk styring/Fellesutgifter/Sentraladministrasjon 4 053 -3 210 -44 0 -799 0
Næringsutvikling 0 0 0 0 00 
Grunnskolen 0 0 0 0 0 0 
Grimsby barnehage 0 0 0 0 0 0 
Familie & Helse 0 0 0 0 0 0 
NAV kommune 0 0 0 0 0 0 
Utviklingshemmede 0 0 0 0 0 0 
Omsorg 0 0 0 0 0 0 
FDV, VAR-områdene 10 300 -8 700 0 -1 600 0 0
FDV, ordinær drift 19 524 -10 598 -1 920 -3 616 -3 390 0
Plan & Miljø 0 0 0 0 00 
Kultur & Fritid 0 0 0 0 0 0 
Bibliotek 0 0 0 0 0 0 
Skatt/Rammeoverføring 0 0 0 0 0 0 
Finansinntekter/Finansutgifter 0 0 0 0 0 0 


Sum investeringstiltak 33 877 -22 508 -1 964 -5 216 -4 189 0
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1.0 GENERELT  
Marker kommune (ved Drift Vann- og Avløp) eier og har ansvaret for ca. 27.146 meter 
vannledninger og 30.326 meter avløpsledninger.  
Formålet med abonnementsbetingelsene er å ivareta forholdet mellom kommunen som eier 
av de offentlige vann- og avløpsledningene og den enkelte abonnent /eier av sanitæranlegg. 
Det legges særlig vekt på løsninger for uttak fra kommunens vannledninger og utslipp til 
kommunale avløpsledninger.  
Abonnementsbetingelsene skal sikre at sanitæranlegg blir utført, driftet og vedlikeholdt på 
en betryggende måte med hensyn til ansvar, funksjonssikkerhet, anleggs- og utstyrskvalitet.  
Nedenfor nevnes enkelte sentrale lover og forskrifter av betydning for vann- og 
avløpssektoren sine abonnenter i Marker kommune.  


 
Plan- og bygningsloven med forskrifter  


- Plan- og bygningsloven av 27. jun 2008 nr. 71 Kapittel 27. Tilknytning til infrastruktur § 27-1. Vannforsyning  § 


27-2. Avløp – ENDRER: 14.6.1985 nr. 77 Det vises til §§ 65 og 66 om tilknytning av vann- og avløpsledninger og 
§§ 7, 67, 70, 77, 87, 89, 92b og kap. XVI – XIX.  


- Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk av 22.1.1997 nr. 33 Det vises til kapittel 9 
installasjoner, særlig §§ 9-5 flg. om sanitæranlegg  


- Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker av 24.6.2003 nr. 749  
- Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett av 22.1.1997 nr. 35  
 
Forurensningsloven med forskrifter  


- Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13.3.1981 nr. 6 Det vises til §§ 7, 18, 22, 23, 24a, 26, 
48, 49, 50, 51, 73, 74,, 75, 76, 78 og 79.  


- Forskrift av 1.6.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning  
- Det vises til forskriftens kapittel 1 om nedgravde oljetanker, del 4 om avløp, del 4A og kapittel 41 om tilsyn, klage og straff.  


 


Matloven og kommunehelsetjenesteloven med forskrifter (drikkevann mv.)  
- Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. av 19.12.2003 nr. 124  
- Lov om helsetjenesten i kommunene av 19.11.1982 nr. 66 [§ 4a-1]  


- Forskrift om vannforsyning og drikkevann av 4.12.2001 nr. 1372 Det vises til § 4 om forbud mot forurensing 
av vannforyningssystem, herunder drikkevann  
 


Vannressursloven  
- Lov om vassdrag og grunnvann av 24.11.2000 nr. 82  


Det vises til § 7 om infiltrasjon og til § 47 om ansvar for skade  
 


Forvaltningsloven  
- Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10.2.1967  


 
Vann- og avløpsgebyrer  


- Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31.5.1974 nr. 17  
- Forskrift av 1.6.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning kapittel 16 om kommunale vann- 
og avløpsgebyrer  


- Forskrift for vann- og avløpsgebyrer (Marker kommune) Det gjøres oppmerksom på at henvisningene til 
aktuelle lover og forskrifter kan endre seg over tid. 


 
 


 
Lover med forskrifter som beskrevet kan være endret med nye revideringer: 
 
Iht. gjeldende lovverk for administrativt og tekniske løsninger basert til KS 
standard abonnentvilkår. 
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2 
Se om begrepet i punkt 2.1 nedenfor med note  


3 


Med tappeventil forstås normalt vannkraner og lignende hvor tapping av vann finner sted.  
4 


Se Plan- og bygningsloven av 14.6.1985 nr. 77 § 97, Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett av 22.1.1997 nr. 35 og forskrift om 
saksbehandling og kontroll i byggesaker av 24.6.2003 nr. 749 kap. VIII  
5 


Det siktes her til søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningslovens § 93 bokstav e.  
 
1.1 VIRKEOMRÅDE  
Abonnementsbetingelsene gjelder for tekniske installasjoner og ledningsanlegg for vann og 


avløp (sanitæranlegg) 
2 
som skal tilknyttes eller er tilknyttet kommunens ledninger.  


 
1.2 PLIKTEN TIL Å OVERHOLDE ABONNEMENTSBETINGELSENE   
Eier av sanitæranlegg (abonnenten) er ansvarlig for at:  
 
a) de til enhver tid gjeldende bestemmelser om bruk av sanitæranlegg blir fulgt, og at 
eiendommens sanitæranlegg til enhver tid er i forskriftsmessig stand.  
 
b) husstandsmedlemmer og leietakere som bruker sanitæranlegget er kjent med gjeldende 
regelverk.  
 
c) samtlige tappeventiler3 stenges etter bruk. Dette gjelder også når det ikke kommer vann 
fra åpen ventil.  
 
d) husstandsmedlemmer og leietakere som bruker anlegget skal ha kjennskap til plassering 
og bruk av utvendig og innvendig hovedstengeventil. Stengeventilene skal være lett 
tilgjengelige og manøvrerbare.  
Ansvarlig kontrollerende foretak4 plikter å sørge for at sanitæranlegg blir prosjektert og 
utført i samsvar med gjeldende regelverk.  
 
1.3 HÅNDHEVELSE  
Abonnementsbetingelsene håndheves av Vann- og avløpsetaten.  
Dersom et tiltak5 medfører arbeid som kommer inn under andre myndigheters 
kompetanseområder, sørger Drift Vann- og Avløp FDV for at saken blir oversendt 
vedkommende myndighet til behandling.  
 
1.4 UTFYLLENDE BESTEMMELSER  
Drift Vann- og Avløp FDV kan gi utfyllende retningslinjer til gjennomføring av 
bestemmelsene i abonnementsbetingelsene.  
 
1.5 DISPENSASJON  
Drift Vann- og Avløp FDV kan dispensere fra abonnementsbetingelsene når spesielle 
forhold tilsier det.  
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1.6 KLAGE  
Klageinstans:  
Enkeltvedtak truffet av Drift Vann- og Avløp FDV med hjemmel i forurensningsloven eller 
Plan- og bygningsloven kan påklages til fylkesmannen. Andre enkeltvedtak kan påklages til 
særskilt klagenemnd opprettet av kommunestyret.  
 
Klagefrist:  
Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til klager. 
For at klagen skal være fremsatt i tide er det nok at den er postlagt innen fristens utløp. Ved 
overskridelse av fristen gjelder bestemmelsene i forvaltningsloven § 31.  
 
Adressat og formkrav:  
Klage fremmes til Vann- og avløpsetaten, og skal som hovedregel være skriftlig og 
undertegnet av klageren eller hans fullmektig. Klagen skal nevne hvilket vedtak det klages 
over, og hvis det er påkrevet skal det opplyses om klagefristen er overholdt. Klagen skal 
videre nevne den endring som ønskes, og bør inneholde en begrunnelse for denne.  
Forøvrig gjelder forvaltningslovens bestemmelser, se spesielt §§ 28 – 32.  
 
1.7 IKRAFTTREDELSE  
Abonnementsbetingelsene ved tilknytning til kommunens vann- og avløpsledninger trer i 
kraft ved kommunestyrets vedtak den 13.12.2011 
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6 
Se om begrepet sanitæranlegg også i forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk av 22.1.1997 nr. 33 §§ 9-5 flg.  


7 


Se forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker av 24.6.2003 nr. 749 kap. II samt Plan- og Miljøs veiledninger om hva som er 
unntatt søknadsplikt. Se gjerne Plan- og Miljøs informasjon på internett: http://www.byggesak.com og velg deretter Marker kommune 
(byggesaksbehandling i Marker kommune).  
8 


Søknad om tillatelse til tiltak, med unntak av enkle tiltak etter plan- og bygningslovens § 95b, kan deles i to eller flere trinn. Deles 
byggesaken, gis først rammetillatelse og senere igangsettingstillatelse. Se Plan- og bygningsloven av 14.6.1985 nr. 77 § 95a og forskrift om 
saksbehandling og kontroll i byggesaker av 24.6.2003 nr. 749  
9 


Se Plan- og bygningsloven av 14.6.1985 nr. 77 § 70 og § 84 samt gjeldende KS administrative bestemmelser 07.10.2008 punkt 3.4 og 
Marker kommunes vedtekt av 11.12.2001 nr.70-0550  
10 


Se note 8  
 
2.0 TILKNYTNING TIL KOMMUNENS VANN- OG AVLØPSLEDNIN GER  


 


2.1 BESKRIVELSE AV ABONNENTENES SANITÆRANLEGG Abonnentens 
sanitæranlegg6 omfatter stikkledninger (utvendige vann- og avløpsledninger) samt 
innvendige sanitærinstallasjoner. Stikkledningene omfatter tilknytningspunktet på 
kommunal ledning, og ledningsanlegg med tilhørende installasjoner fram til og gjennom 
grunnmur. Innvendig sanitæranlegg omfatter alle sanitærinstallasjoner i bygningen.  


En stikkledning kan betjene en eller flere eiendommer (abonnenter). Stikkledning som 
betjener flere eiendommer kalles felles stikkledning.  


2.2 SØKNADSPLIKT FOR SANITÆRANLEGG  


Tiltak som oppføring, endring eller reparasjon av sanitæranlegg er søknadspliktig etter plan- og 
bygningslovens § 93 bokstav e. Søknad leveres til Plan- og Miljø.  


Mindre tiltak som ikke fører til fare eller urimelig ulempe for omgivelser eller allmenne 
interesser kan unntas fra søknadsplikten.7  


Uavhengig av om et tiltak er søknadspliktig, skal øvrige regler i Plan- og bygningsloven og 
teknisk byggeforskrift ivaretas av tiltakshaver.  
 
2.3 TILTAK SOM KREVER FORHÅNDSUTTALELSE ELLER TILLA TELSE  
FRA DRIFT VANN- OG AVLØP FDV  
 
Før rammetillatelse8 gis av Plan- og Miljø, skal avstanden fra bygninger og andre varige 
konstruksjoner eller anlegg til kommunens vann- og avløpsledninger være avklart med 


Vann- og avløpsetaten. Minimumsavstanden er 4 meter. 
9 
 


Før igangsettingstillatelse10 gis av Plan- og Miljø for tiltak som berører VA-forhold, skal det 
foreligge en forhåndsuttalelse fra Drift Vann- og Avløp FDV (på grunnlag av nødvendig 
innsendt dokumentasjon). Bortledning av avløpsvann skal være sikret i samsvar med 
forurensningsloven. Krever tiltaket utslippstillatelse, må vedtak fattes av Drift Vann- og 
Avløp FDV etter forurensningslovgivningen før tillatelse kan gis av Plan- og Miljø.  
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11 
Se Plan- og bygningsloven av 14.6.1985 nr. 77 kapittel XVI og forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett av 22.1.1997 nr. 35 


kapittel 1, se særlig § 3 nr. 5  
12 


Overvann består av takvann og overflatevann samt drensvann. Den nedbøren som faller til marka, danner overflatevann.  
13 


Drensvann er begrep for det overvannet i grunnen som ønskes ledet vekk fra utsiden av bygningsdel eller konstruksjon for å hindre at vann 
trenger inn og påfører skade. (Se også forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk av 22.1.1997 nr. 33 § 8-37)  
14 


Avledning av regnvann og smeltevann fra bygning må bero på risikovurderinger bla. den lokale flompåvirkningen, og må utføres slik at 
vannansamling eller isdannelser ikke oppstår. Opplysning om regnintensitet for det enkelte distrikt fås hos Metereologisk institutt. Se 
forskrift om krav til byggverk og produkter av 22.1.1997 nr. 33 kap. 9 med tilhørende veileder og NS-EN 752 (Norsk/Europeisk Standard).  
15 


Se Lov om vassdrag og grunnvann § 7, forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk av 22.1.1997 nr. 33 § 9-52 samt Plan- og 
Miljøs veiledning for tiltakshaver/søker – vedrørende tiltak som berører VA- forhold (blankett nr. 72-0551 http://www.byggesak.com ) 


2.4 NYANLEGG OG REPARASJONER AV SANITÆRANLEGG  


Plan- og bygningsloven stiller krav til utførelsen av sanitæranlegg. Det stilles også krav til 
aktører som skal prosjektere og utføre sanitæranlegg samt til kontrollerende for 
prosjekteringen og utførelsen av dette.11 Det stilles også krav til prosjektets ansvarlige søker 
og til eventuell samordner av tiltakets utførelse dersom tiltaket omfatter flere fagområder 
(for eksempel ved etablering av våtrom). Gjennom kommunens søknadsbehandling blir det 
sjekket at aktørenes kompetanse står i forhold til det tiltaket som skal gjennomføres.  
 
2.5 TILKNYTNING TIL KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSLEDNIN GER  
 
Tilknytningspunktet for private vann- og avløpsledninger (stikkledninger) ligger på kommunens 
ledninger, og som regel i offentlig vei. I enkelte tilfeller går kommunens ledninger over privat 
grunn. Tilknytningspunktet kan da bli liggende på annen eiers grunn. Overenskomst mellom 
ledningseier og grunneier bør utarbeides og tinglyses, se pkt. 2.6.  
Drift Vann- og Avløp FDV/ VA-entreprenør/rørlegger som kommunen har godkjent utfører 
alle tilknytninger. Kommunale stikkledninger for vann og avløp skal fortrinnsvis tilknyttes 
kommunens ledninger i kum. Stikkledning for vann tillates som hovedregel ikke tilknyttet 
kommunal ledning som har dimensjon større enn 300 mm.  
Bortledning av overvann12 og drensvann13 skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse 
eller andre ulemper ved dimensjonerende14 vannmengde fra nedbør og snøsmelting. 
Overvann som ved vannmengder som overstiger dimensjonerende vannmengde ikke kan 
ledes bort ved infiltrasjon til grunnen eller til overvannsledning, skal ledes bort med minst 
mulig ulempe for miljøet og omgivelsene. Kommunen kan bestemme at overvann og 
drensvann skal ledes bort i eget avløp til vassdrag, terreng eller infiltreres i grunnen.15  


Takvann og overflatevann skal som hovedregel infiltreres i grunnen eller fordrøyes, og må 
derfor ikke tilføres kommunens ledninger uten avtale med Vann- og avløpsetaten.  
I områder hvor kommunen bestemmer at det skal være atskilte ledninger for spillvann og 
overvann (separatsystem), skal stikkledning for overvann ligge til venstre for stikkledning 
for spillvann sett mot vannstrømmen.  
Avløpsvann som må pumpes til kommunens ledning skal trykkutjevnes i egen kum eller 
lignende.  
Følgende tillates ikke:  


- felles pumpekum for spillvann og overvann.  
- overløp mellom pumpestasjoner  
- tilførsel av spillvann til overvannsledning, resipient, terreng eller grunn.  
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16 
Se forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk av 22.1.1997 nr. 33 §§ 9-52.  


 
Tiltak for å hindre oversvømmelse av avløpsvann  
 
For å hindre oversvømmelse fra kommunens ledning for avløpsvann, skal vannstanden i lavest 
beliggende avløpsåpning (vannlås, sluk el.) ligge minst16 900 millimeter høyere enn innvendig 
topp på kommunens avløpsledning i stikkledningens forgreningspunkt. Dersom avløpsvannet 
pumpes gjelder tilsvarende høydekrav målt til det høyeste gravitasjonspunktet på pumpe-
ledningen.  
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17 
Marker kommunes offisielle nullnivå administreres av Plan- og Miljø i Marker.  


18 


Se også Plan- og bygningsloven av 14.6.1985 nr. 77 § 66 nr. 2, jfr. vedtekt av 17.11.1994 nr. 1039 til § 66 nr. 2, 1. ledd.  
 
Tiltak for å hindre oversvømmelse av sjøvann  
For å hindre oversvømmelse av sjøvann fra kommunens ledning for avløpsvann, må den 
lavest beliggende avløpsåpning (vannlås, sluk el.), eller høyeste gravitasjonspunkt på en 
pumpeledning, ikke ligger lavere enn den største høyvannstand som i Marker er fastsatt til 
regulert vassdrag kote +118,23, år 2000 kote + 1,36 (Rødnessjøen), regulert vassdrag kote 
+108,36 år 2000 kote +1,21 (Øymarksjøen) i forhold til Marker kommunes offisielle 
nullnivå for kartverk og oppmåling.17  


 
 


2.6 TINGLYSTE DOKUMENTER  
I enkelte tilfeller må eiendommens stikkledninger føres over annen eiers grunn for å oppnå 
tilknytning til kommunens ledninger. Ledningseier må etter privatrettslige regler innhente 
tillatelse til å ha liggende ledninger over annen eiers grunn. Slike overenskomster bør 
tinglyses18.  
Også i andre tilfeller kan det være aktuelt å inngå tilsvarende overenskomster, eksempelvis;  
� når stikkledninger, avløpspumpestasjoner mv. er felles for flere eiendommer (solidarisk 


ansvarsforhold).  
 
� ved fradeling / utskilling av eiendomsparsell hvor felles vann- og avløpsledninger inngår, eller 


annen eiers ledninger blir liggende over parsellen.  
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19 
Se Plan- og bygningsloven av 14.6.1985 nr. 77 § 89 og §§ 113 flg.  


20 


Se note 11  
21 


Se i den anledning også Plan- og bygningsloven av 14.6.1985 nr. 77 § 89  
 
2.7 TILSYN MED PROSJEKTERING OG UTFØRELSE  
Kommunen kan føre tilsyn med at prosjekteringen er i samsvar med plan- og 
bygningslovens bestemmelser, og at utførelsen er i henhold til prosjektmaterialet. 
Tilsynsmyndigheten omfatter også sanitæranlegg i bestående byggverk. Kommunen har 
myndighet til å iverksette sanksjoner19, så som forelegg, tvangsmulkt mv. dersom 
sanitærinstallasjoner viser seg å være strid med gjeldende regelverk.  


3.0 VILKÅR FOR TILKNYTNING OG BRUK AV KOMMUNENS VAN N- OG 
AVLØPSLEDNINGER  


3.1 KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSLEDNINGER OG PRIVATE 
INSTALLASJONER  


Det er kun Vann- og avløpsetatens egne mannskaper eller ansvarlig foretak med tillatelse 
fra Drift Vann- og Avløp FDV som kan utføre arbeid på kommunens ledninger.  
Dersom et ansvarlig foretak20 får tillatelse til å utføre arbeid på kommunens ledninger, skal Drift 
Vann- og Avløp FDV i egenskap av å være ledningseier på forhånd godkjenne de tekniske 
installasjonene. Drift Vann- og Avløp FDV skal også varsles om når arbeidet skal utføres, slik at 
utførelsen kan kontrolleres. Kum og rørgods som etter kommunens tillatelse monteres på 
kommunens ledninger i forbindelse med tilknytning av private sanitæranlegg, bekostes i sin helhet 
av vedkommende abonnent. Kommunen overtar eiendomsretten og ansvaret for kummer og 
innkappet rørgods.  
 
Staking og spyling av privat stikkledning ved kloakkstopp  
For å unngå at abonnenter påføres unødvendige kostnader, bør ikke staking eller spyling på 
stikkledning igangsettes før et ansvarlig foretak har undersøkt om tilstoppingen er på privat 
stikkledning eller på kommunens ledning.  
 
Graving og andre arbeider på privat stikkledning ved lekkasje  
For å unngå at abonnenter påføres unødvendige kostnader, bør ikke graving og/eller andre 
arbeider på stikkledning igangsettes før et ansvarlig foretak har undersøkt om lekkasjen er på 
privat stikkledning eller på kommunens ledning.  


3.2 FOREBYGGING AV LEKKASJER  


Kommunen kan kreve eksisterende tilknytninger, stikkledninger og annet sanitæranlegg 
som ikke er i forskriftsmessig stand, utbedret.21 Alle omkostninger i forbindelse med 
utbedring og drift av sanitæranlegg bæres av abonnenten såfremt nødvendige 
utbedringsarbeider ikke skyldes aktiviteter som kommunen har ansvar for.  
 
Lekkasjer fra vannledningene  
Drift Vann- og Avløp FDV utfører undersøkelser for å finne fram til lekkasjer på de 
kommunale vannledningene. I enkelte tilfeller kan det være vanskelig å forutsi om antatt  
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22 
Se note 21  


23 


Se lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13.3.1986 nr. 6 § 22  
24 


Se note 11  
25 


Se i den forbindelse også forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk av 22.1.1997 nr. 33 § 9-51, 2. ledd  
26 


Se forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk av 22.1.1997 nr. 33 § 9-51 og NS-EN 1717 ”beskyttelse mot forurensning av 
drikkevann i vanninstallasjoner og generelle krav til utstyr som skal hindre forurensning på grunn av tilbakestrømning”  
 
lekkasje er på kommunens vannledning eller i tilknytningspunktet for stikkledningen. 
Dersom Drift Vann- og Avløp FDV etter lytting eller på annet grunnlag pålegger eier å 
reparere en antatt vannlekkasje på stikkledningen22, og det ved nærmere undersøkelser eller 
oppgraving viser seg at feilen befinner seg på kommunens ledning, kan nødvendige utgifter 
kreves refundert av Vann- og avløpsetaten.  
 
Forurensning fra private avløpsledninger  
Dersom kommunens ledning for avløpsvann legges om eller utbedres, kan Drift Vann- og 
Avløp FDV kreve at abonnenten foretar tilsvarende omlegging og utbedring av 
stikkledningen.23 I tilfeller hvor det er sannsynlig at det er lekkasje på stikkledningen kan 
kommunen kreve at stikkledningen utbedres eller legges om.  


3.3 STENGING AV KOMMUNALE LEDNINGER  


Alle planlagte stopp i vannforsyningen eller avløpshåndteringen som skyldes arbeider på 
kommunale ledninger gjøres kjent på forhånd for de berørte abonnenter.  


 


Ved øyeblikkelig stengning av vannforsyningen på grunn av akutt arbeid på kommunens 
vannledninger, varsles de berørte parter så snart som mulig om når vannforsyningen vil 
være gjenopprettet.  


Stenging av kommunal vannledning på grunn av tilknytning, opphør eller omlegging av 
stikkledning, kan bare utføres av Drift Vann- og Avløp FDV etter bestilling fra ansvarlig 
foretak24. Tidspunkt for stenging av kommunale vannledninger avtales med Vann- og 
avløpsetaten. Ønsker abonnenten å få utført stenging utenom normal arbeidstid, må 
abonnenten betale de ekstra utgiftene dette medfører.  
Det ansvarlige foretaket plikter å varsle abonnenter som berøres av stengingen.  
 
Privat stengeventil 25 


Alle eiendommer tilknyttet kommunal vannledning skal ha utvendig hovedstengeventil. 
Stengeventilen skal være tilgjengelig, manøvrerbar og av godkjent type. Plasseringen skal 
være så nær den kommunale ledningen som mulig, men innenfor eiendomsgrensen. 
Stengeventilens plassering skal være markert, for eksempel med skilt på husveggen.  
 
3.4 TILBAKESTRØMNINGSBESKYTTELSE  
Kommunens vannledninger skal sikres mot tilbakestrømning26.  
 
3.5 EKSTRAORDINÆRE VANNUTTAK  
Før tilknytning av sanitære installasjoner som vil medføre unormalt store eller støtvise 
vannuttak (sprinkelanlegg mot brann, snøkanoner og lignende), må det innhentes skriftlig 
samtykke fra Vann- og avløpsetaten.  
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27 
Se Serviceerklæring og garantibestemmelser for vann- og avløpstjenester på www.vav.Marker.kommune.no eller kontakt Drift Vann- og 


Avløp FDVsitt kundesenter i Herslebsgate 5, eller på telefon 23 43 72 00 for brosjyre og informasjon. Kundesenteret er åpent alle hverdager 
fra kl. 8 – 15.30.  
28 


Se note 27  
29 


Forskrift om vannforsyning og drikkevann av 4.12.2001 nr. 1372 sammenholdt med note 30  
30 


Se forbrukerkjøpsloven av 21.6.2002 nr. 34 § 15 om tingens (vannets) egenskaper, offentligrettslige krav samt forholdet til avvikende 
avtale  
31 


Se punkt 3.9 herunder note 32  
 
3.6 VANNTRYKK  
 
Vanntrykket skal være minst 2 bar ved tilknytningspunktet på den kommunale ledningen27. 
Abonnenten må sørge for installering av reduksjonsventil på vanninnlegget dersom 
vanntrykket inne i bygningen overstiger 6 bar. Dersom vanntrykket inne i bygningen ikke er 
tilfredsstillende, og dette ikke skyldes manglende trykk på kommunens ledning, må 
abonnenten bekoste og installere trykkforsterkningsanlegg.  
Dersom vanntrykket er lavere enn 2 bar kan Drift Vann- og Avløp FDV tilby assistanse til å 
finne årsaken til problemet.  
 
3.7 DRIKKEVANNETS KVALITET  
 
Abonnenten skal til enhver tid forsynes med drikkevann av tilfredsstillende kvalitet28.  
Drikkevannet skal være i samsvar med kravene i forskrift om vannforsyning og 
drikkevann29. Drikkevannet skal være hygienisk betryggende, klart og uten fremtredende 
lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske 
komponenter som kan medføre risiko for helseskade i vanlig bruk. Inntil utbyggingen av 
vannforsyningen i Marker kommune er gjennomført, må Drift Vann- og Avløp FDV gjøre 
unntak for følgende parametre: farge, pH/surhetsgrad og jern30.  
Kommunens ansvar for å levere drikkevann i henhold til ovennevnte opphører ved 
tilknytningspunktet for abonnentens stikkledning.  
 
3.8 KONTROLL AV VANNFORBRUKET  
 
Abonnenten forplikter seg til ikke å sløse med vann. Drift Vann- og Avløp FDV har rett til 
når som helst å kontrollere vannforbruket ved inspeksjon, utskiftning av vannmåler31 etc.  
Under vannmangel eller når andre omstendigheter krever det, kan Drift Vann- og Avløp 
FDV bestemme innskrenkning av vanntilførselen og/eller begrensninger av vannforbruket. 
Begrensningene kan gjelde for hele kommunen, deler av kommunen eller til spesielle 
formål, (hagevanning, bilvask, m.m.). Drift Vann- og Avløp FDV kan også innføre andre 
restriksjoner om vannforbruk. Slike bestemmelser kunngjøres i dagspressen med tre dagers 
varsel. Innskrenkninger eller begrensninger som skyldes nevnte forhold, gir ikke 
abonnentene rett til reduksjon av gebyr eller erstatning.  
Ved overtredelse av bestemmelser fastsatt av Drift Vann- og Avløp FDV i en situasjon som 
beskrevet ovenfor, har etaten rett til, etter først å ha gitt varsel, å stenge og plombere 
hagekranen eller den kranen som misbrukes.  
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32 
Se forskrift av 1.6.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning kap. 16 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, samt lokal forskrift for 


vann- og avløpsgebyrer (Marker)  
33 


I utgangspunktet omfatter begrepet; ”husholdningsabonnenter” alle abonnenter som ikke driver næringsvirksomhet  
34 


Se note 4 og 11  
35 


Se i den forbindelse også lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13.3.1981 nr. 6 § 7 om forbud, og § 55 om ansvar  
 
3.9 VANNMÅLER 32  
 


Installering av vannmåler er obligatorisk for husholdningsabonnenter (og hytteeiere)33. 
Øvrige abonnenter plikter å installere vannmåler. Førstegangsinstallering og eventuell 
demontering ved opphør av bruk bekostes av abonnenten.  
Montering av vannmåler skal bestilles hos ansvarlig foretak34 som sørger for eventuell 
tillatelse etter Plan- og bygningsloven og utfører installasjonen i henhold til Vann- og 
avløpsetatens anvisninger. Vannmålerinstallasjonen (vannmåler) skal være av en type og 
dimensjon som utleveres av Marker kommune.  
Drift Vann- og Avløp FDV overtar ansvaret for drift og vedlikehold av vannmåleren etter at 
den er installert.  


3.10 AVLØPSVANNETS BESKAFFENHET VED INNSLIPP PÅ KOM MUNENS 
LEDNING  


Drift Vann- og Avløp FDV stiller krav til avløpsvannets beskaffenhet av hensyn til helse 
miljø og sikkerhet, samt av hensyn til driften av ledningsnett, pumpestasjoner og 
renseanlegg.  
Til kommunale avløpsledninger skal det ikke tilføres væsker eller stoffer som kan være 
miljø- og / eller helseskadelige, eller som kan medføre brann eller eksplosjonsfare.35  


Det skal heller ikke tilføres væsker eller stoffer som kan stivne, avleires eller som på annen 
måte kan være skadelige eller driftsforstyrrende.  
 
Som eksempel kan nevnes:  
Bensin, rensevæsker, løsningsmidler, tjære, fett, olje, avfall fra kjøkkenkvern, voks, sement, 
kalk, mørtel, sot, asfalt, karbid, presskaker, cyanidforbindelser, sulfater, sulfider, kadmium, 
kvikksølv, amalgam, bly, kopper, nikkel, sink, krom, ammonium, magnesiumsulfater eller 
andre giftige stoffer og væsker.  
 
Det skal ikke tilføres væsker eller stoffer til kommunens avløpsanlegg med pH lavere enn 6 
eller høyere enn 10. Temperaturen på væsker som tilføres avløpsanleggene må ikke 


overskride 50
o 
C. Ved variasjoner utover de gitte krav, må ansvarlig for innslippet søke 


Drift Vann- og Avløp FDV om tillatelse. Etaten tar forbehold om at strengere krav kan 
stilles dersom det skulle være nødvendig av hensyn til kommunens ledninger.  
Drift Vann- og Avløp FDV gjør oppmerksom på at spesielt forurenset avløpsvann krever 
utslippstillatelse fra forurensningsmyndigheten. Det er opp til forurensningsmyndigheten å 
sette krav til de ulike stoffene. Som eier av de kommunale vann- og avløpsledningene og 
renseanlegg, kan Drift Vann- og Avløp FDV stille tilleggskrav utover dette.  
Enhver bedrift eller næringsvirksomhet som benytter stoffer eller væsker som kan være til 
skade for avløpsanleggene, eller som kan være helse- og / eller miljøskadelige, skal til 
enhver tid kunne dokumentere hvordan disse stoffene håndteres.  
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36 
Se i den forbindelse også lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13.3.1981 nr. 6 §§ 48 – 51.  


37 


Med avskiller eller utskiller forstås en kum som skiller ut faste partikler fra avløpsvannet.  
38 


Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13.3.1981 nr. 6 / Forskrift av 1.6.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning kapittel 1, 
del 4 om avløp og kapittel 41 om tilsyn, klage og straff mv.  
39 


Forbud mot påslipp til det offentlige avløpsnettet fra virksomhet og husholdning ved bruk av kjøkkenavfallskvern (mattavfallskvern) følger 
av forskrift av 1.6.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning § 15-A4 siste ledd. Det er ikke gjort unntak for dette forbudet i Marker 
kommune.  
 
Drift Vann- og Avløp FDV kan pålegge eier å føre kontroll med, eller å undersøke 
spillvannets fysiske og kjemiske egenskaper. Dersom det foreligger opplysninger eller 
mistanke om at avløpsvannet inneholder stoffer eller væsker som nevnt foran, kan Drift 
Vann- og Avløp FDV kreve at avløpsvannet blir analysert ved godkjent laboratorium for 
eiers regning36.  
Inneholder avløpsvannet farlige eller skadelige stoffer, væsker eller gasser plikter eier å 
sette i verk tiltak (herunder installering av egnet avskiller, jfr. pkt 3.11) - for å stanse og 
rette forholdet. Drift Vann- og Avløp FDV kan pålegge abonnenten å rette det ulovlige 
forholdet.  
Ved uhell eller ukontrollert innslipp til kommunens avløpsledninger som ikke tilfredsstiller 
kravene stilt ovenfor, må etaten varsles umiddelbart.  


3.11 AVSKILLERE 37 OG RENSEANLEGG  


Olje- og bensinavskillere, fettavskillere, slamavskillere, prosessanlegg eller andre 
renseanlegg som skal installeres i tilknytning til sanitæranlegg skal godkjennes av 
kommunen som forurensningsmyndighet. Videre må anlegg for destruksjon, behandling 
eller nøytralisering av gasser, væsker eller stoffer på forhånd godkjent av 
forurensningsmyndigheten. Dette gjelder både ved utslipp i områder hvor det ikke er 
kommunale avløpsledninger (utslippstillatelse), og ved innslipp på kommunens 
avløpsledninger.38  


Installasjon, vedlikehold, tømming, rapportering og tilsyn må utføres i samsvar med 
gjeldende regelverk.  
Avfallskvern39 tillates ikke installert når avfall fra denne tilføres kommunens avløpsledning.  
Ved utslipp av fettholdig avløpsvann fra matproduksjon / -servering i næringsvirksomhet 
skal fettavskiller installeres. Fettavskilleren skal installeres, dimensjoneres, driftes, 
vedlikeholdes og tømmes slik at den fyller sin funksjon. Riktig drift og rutinemessig 
tømming er avgjørende for fettavskillerens effekt. Normalt vil 6-12 tømminger pr. år være 
tilstrekkelig. Drift Vann- og Avløp FDV kan pålegge at fettavskiller installeres dersom den 
ansvarlige ikke selv setter i verk tiltak. Drift Vann- og Avløp FDV kan videre pålegge 
utbedring av fettavskiller, samt gi pålegg om etablering av tilfredsstillende tømmerutiner.  
Dersom pålegg ikke etterkommes, kan Drift Vann- og Avløp FDV ilegge utbedringsgebyr 
med hjemmel i forskrifter for vann og avløpsgebyrer. Drift Vann- og Avløp FDV kan også 
sørge for at forholdet utbedres for eiers regning.  
Når plikten til å ha anlegg / avskiller ikke lenger er tilstede, skal eier fjerne privat 
renseanlegg / avskiller, slik at avløpet føres direkte til de kommunale ledninger.  
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40 
Se note 4 og 11  


41 


Se også pkt. 2.6  


3.12 OPPHØR AV TILKNYTNING (PLUGGING)  


Når stikkledninger for vann og avløp ønskes omlagt eller på annen måte er satt ut av drift, 
skal disse plugges i tilknytningspunktet på kommunens ledninger eller der hvor kommunen 
anviser.  
Ansvarlig foretak40 bestiller vannavslag og plugging hos Vann- og avløpsetaten. Etaten 
utfører arbeidet ved opphør av tilknytninger på kommunale ledninger.  
 
Utsettelse av plugging  
Utsettelse av plugging kan i spesielle tilfeller innvilges. I slike tilfeller må stikkledning for 
vann og avløp plugges ved utvendig hovedstengeventil, og det må stilles bankgaranti 
overfor Drift Vann- og Avløp FDV som sikkerhet for eventuell senere utførelse av arbeidet 
på kommunens ledninger.  
Garantien frigis først når eier dokumenterer at ledningen er forskriftsmessig plugget.  
Abonnenten skal sørge for plugging på kommunale ledninger i henhold til ovennevnte, når 
ny tilknytning er etablert, eller det er besluttet at ledningen skal utgå. I motsatt fall vil Drift 
Vann- og Avløp FDV pålegge eier slik plugging. Dersom pålegg ikke etterkommes, vil 
etaten utføre arbeidet for eiers regning.  


3.13 ANSVARSFORHOLD  


Generelt  
Kommunen har ansvaret for bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale 
ledninger for vann og avløp.  
Abonnenten har tilsvarende ansvar for bygningens sanitæranlegg, se pkt. 2.1. Dersom flere 
eiendommer har felles tilknytning til kommunens ledning, er hver eier solidarisk ansvarlig 
for den delen av felles stikkledning som eiendommen er avhengig av, med mindre annen 
ansvarsfordeling er avtalt.41  


 
Marker kommunes erstatningsansvar  
Marker kommune har i utgangspunktet erstatningsansvar etter alminnelige 
erstatningsrettslige regler.  
Kommunen er likevel ikke erstatningsansvarlig for:  
 
a) skader/tap som følge av stenging av vanntilførsel der varslingsplikten er overholdt, se pkt. 3.3.  
 
b) skader/tap som følge av øyeblikkelig stenging av vanntilførselen ved ledningsbrudd / lekkasje 


eller andre uforutsette hendelser.  
 
c) skader/tap som følge av uforutsette svingninger i vanntrykket ved f.eks. svikt i pumper, 


reduksjonsventiler og lignende.  
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d) skader/tap som følge av avvik i vannkvaliteten, f. eks. misfarget vann, når avviket skyldes 


varslet arbeid på kommunens vannledninger.  
 
e) at private rørinstallasjoner under arbeidet på kommunens ledninger forurenses eller stoppes til 


av rust, slam eller andre stoffer.  
 
f) frostskader på stikkledninger som følge av driftsstans på kommunens ledninger.  
 
g) tilbakeslag fra kommunens avløpsledninger og / eller ved inntrenging av høyvann når kravene i 


pkt. 2.5 ikke er oppfylt.  
 
h) skader i kjeller / lagerlokaler eller boligareal etter oversvømmelse som skyldes ledningsbrudd, 


kloakkstopp eller kapasitetsproblemer når skadetilfellene omfatter;  
 
� bygningsmessig innredning, innbo og løsøre i rom som brukes til varig opphold (boligformål) 


og som mangler nødvendig godkjenning av bygningsmyndighetene.  
� gjenstander som pga. sin verdi eller andre forhold er uvanlig eller uaktsomt å oppbevare på 


slike steder.  
� varer som er lagret under lagringshøyde 100 mm over gulv.  
i) Skader på eiendom som følge av ekstraordinær nedbør, høyvann i fjord, høy vannstand i elv 


eller bekk og lignende. Det gjelder uansett om vannet trenger inn gjennom avløpsledning, 
gulv, vegger eller på annen måte trenger inn i bygning.  


 
Abonnentens erstatningsansvar  
Abonnenten har erstatningsansvar etter alminnelige erstatningsrettslige regler, og kan således bli 
ansvarlig for skader forårsaket av eget sanitæranlegg.  
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Forord
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er en videreføring av Nor-


malreglement for sanitæranlegg, utgitt av Kommuneforlaget på vegne av


KS og sist oppdatert i 1998. For den foreliggende utgaven har Kommune-


forlaget ledet revisjonsarbeidet på vegne av KS. Arbeidet har vært utført av


en egen redaksjonskomité i 2007–2008 som har bestått av:


Tom Arne Gjertsen, Oslo kommune


Bjørn Grimsrud, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL)


Toril Hofshagen, Norsk Vann


Guttorm Jakobsen, adv.firmaet Haavind Vislie AS


Øistein Torgersen, seniorkonsulent


Terje Wikstrøm, Hias


Torhild Øien, Kommuneforlaget


Et høringsutkast ble i februar 2008 sendt ut til en rekke offentlige instanser


og private organisasjoner, og deres innspill har vært verdifulle bidrag til


resultatet som nå foreligger.
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STANDARD ABONNEMENTSV ILKÅR FOR VANN OG AVLØP 9


Innledning
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av administrative og


tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte. De administrative bestem-


melsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tek-


niske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse. 


Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom


kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til


offentlig vann- og avløpsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av sani-


tærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg. 


Standard abonnementsvilkår for vann og avløp bør vedtas av den enkelte


kommune for at de skal ha tilstrekkelig gyldighet. Vilkårene er utformet


slik at de uforandret kan vedtas av kommunen. Det er imidlertid også


mulighet for kommunen til å legge inn egne særbestemmelser. 


Bestemmelsene gis i hovedsak av kommunen som eier av hovedanleg-


gene og leverandør av tjenestene innenfor vann og avløp. En del bestem-


melser er i tillegg direkte eller indirekte hjemlet i lover og forskrifter, som


plan- og bygningsloven (pbl) og teknisk forskrift (TEK). Den foreliggende


teksten er ment å utdype og konkretisere bestemmelsene i eksisterende


lovverk og gi en kortfattet og lett tilgjengelig sammenfatning av de krav


som gjelder. Det er imidlertid ikke meningen å presentere informasjon


som finnes andre steder hvis dette ikke er nødvendig for sammenhengen i


disse vilkårene. Det er brukt henvisninger til aktuelt regelverk der dette er


naturlig.


Den foreliggende revisjonen har tatt hensyn til endrede krav og


bestemmelser og nye utfordringer som kommunene står overfor, blant


annet når det gjelder klimaendringer.


Alle berørte parter, både huseiere, profesjonelle aktører og kommunalt


ansatte, skal kunne ha nytte av å bruke disse abonnementsvilkårene.
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ADMIN ISTRAT IVE  BESTEMMELSER10


1. Generelt


1.1 Formål


Formålet med disse bestemmelsene er å


• fastsette hvilke leveringsbestemmelser og vilkår kommunen, som eier


av offentlig vann- og avløpsanlegg og leverandør av tjenestene, stiller


for tilknytning til og bruk av offentlig vann- og avløpsanlegg. Dette


omfatter også det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og


den enkelte abonnent som er eller blir tilknyttet offentlig vann- og av-


løpsanlegg. 


• stille krav til aktørene slik at de private vann- og avløpsanlegg som til-


knyttes kommunalt nett, blir utført på en betryggende måte med hen-


syn til funksjonssikkerhet og anleggs- og utstyrskvalitet.


1.2 Virkeområde/hjemmel


Abonnementsvilkårene omfatter private vann- og avløpsanlegg tilknyttet


offentlige vann- og avløpsanlegg. De gjelder både for eksisterende og nye


abonnenter, og uavhengig av om abonnenten har skrevet under en erklæ-


ring om å overholde vilkårene eller ikke.


For eksisterende abonnenter på vedtagelsestidspunktet i den enkelte


kommune gjelder de administrative bestemmelsene fullt ut, med unntak


for søknadsplikten for eksisterende anlegg der det ikke foretas vesentlige


endringer, jf. pkt. 2.2, og kravet til avstandsgrense på 4 meter for eksiste-


rende bebyggelse, jf. pkt. 3.4.  


For eksisterende abonnenter på vedtagelsestidspunktet i den enkelte


kommune gjelder de tekniske bestemmelsene knyttet til oppføring av


anlegg bare for følgende punkter:


• Krav til overhøyde mellom topp hovedledning og laveste innvendig av-


løpsåpning, jf. pkt. 3.5 i tekniske bestemmelser


• Krav om sikring mot forurensning for å hindre tilbakesuging fra privat


ledningsnett til offentlig ledningsnett, jf. pkt. 2.4 i tekniske bestemmel-


ser
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STANDARD ABONNEMENTSV ILKÅR FOR VANN OG AVLØP 11


Kommentar: Dette er selvsagt ikke til hinder for at kommunen håndhever øvrige lover


og regler dersom anlegg/bygning/installasjoner er oppført i strid med gjeldende be-


stemmelser på oppføringstidspunktet. Eksempler på dette kan være oppføring av


bygninger og installasjoner som er i strid med gjeldende kommunale vedtekter, nor-


mer etc., eller i strid med servituttlovens alminnelige bestemmelser om hvordan ei-


eren av en eiendom med kommunen som ledningseier/servitutthaver plikter å opp-


tre.


For øvrig gjelder de tekniske bestemmelsenes krav i tilknytning til drift og


vedlikehold av anleggene fullt ut så langt de passer.


Kommentar: Dersom for eksempel en vannledning lekker, vil det utgjøre et brudd på


de tekniske bestemmelsene som kan følges opp med et pålegg om utbedring, uav-


hengig av når ledningen ble lagt.


Abonnementsvilkårene for vann og avløp gjelder, så langt de passer, også


for påslipp til kommunal ledning fra offentlig veg, plass o.l. 


Abonnementsvilkårene for vann og avløp er gitt av kommunen som


eier av hovedanleggene og leverandør av vann- og avløpstjenester. En del


vilkår er i tillegg direkte hjemlet i lover og forskrifter.


Kommentar: Private vann- og avløpsanlegg uten offentlig tilknytning omfattes ikke av


abonnementsvilkårene, med mindre pålegg om tilknytning til offentlig vann- og av-


løpsanlegg er gitt etter plan- og bygningslovens bestemmelser.


Henvisninger til lover og forskrifter


Vann- og avløpsanlegg er omfattet av et betydelig regelverk som det er viktig å ha


kjennskap til og følge. Plan- og bygningsloven, med teknisk forskrift (TEK) og veiled-


ning til teknisk forskrift (VTEK), gir rammebetingelsene for planlegging og utforming av


sanitærinstallasjoner og vann- og avløpsanlegg. I tillegg kommer enkelte lover med


tilhørende forskrifter som normalt vil være av betydning for den enkelte kommunes


vann- og avløpsabonnenter. Det gjøres oppmerksom på at lover og forskrifter kan


endre seg over tid:


• Plan- og bygningsloven med bl.a. følgende forskrifter: 


– Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (teknisk forskrift – TEK).


Det vises til kapittel 9-5 Sanitæranlegg og kapittel 11 Vannforsynings- og


avløpsanlegg


– Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) 


– Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF)


• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med bl.a. føl-


gende forskrift: 


– Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
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• Lov om matproduksjon og mattrygghet (matloven) og Lov om helsetjenesten i


kommunene (kommunehelsetjenesteloven) med bl.a. følgende forskrift:


– Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) 


– Forskrift om miljørettet helsevern


– Forskrift for badeanlegg, bassengbad, badstu m.v.


• Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)


• Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter med bl.a. følgende forskrifter:


– Forskrift om begrensning av forurensning, kapittel 16 om kommunale vann- og


avløpsgebyrer 


– Kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer 


Nettbaserte kilder


Det finnes også et stort antall veiledninger, normer, standarder, detaljblad, rapporter


etc. som er av betydning for den som arbeider innenfor vann-, avløps- og sanitær-


området. 


For nærmere oversikt over gjeldende regelverk og annen nyttig informasjon viser


vi blant annet til følgende nettbaserte kilder:


www.lovdata.no


Lovdata gir den komplette oversikt over lover og forskrifter m.m. i Norge.


www.norskvann.no


På Norsk Vanns hjemmesider finner du informasjon om regelverk, rapporter, veiled-


ninger og annet fagstoff på VA-området.


www.norskvann.no > regelverk innen VA


På Norsk Vanns regelverkssider legges det fortløpende ut informasjon om nytt regel-


verk på vann- og avløpsområdet. Norsk Vanns regelverkshjelp inneholder bl.a. føl-


gende databaser:


• Regelverksdatabasen: database med lover, forskrifter og veiledninger på VA-


området med lenker til nedlastbare versjoner på Lovdata og andre nettsteder


• VA-jusdatabasen: tematisk database med ulike juridiske problemstillinger på VA-


området som drøftes i lys av regelverk og rettspraksis


• VA-norm


www.rorsenter.no


Norsk Rørsenter A/S er et kurs- og kompetansesenter innen vann- og avløpsteknikk


og har prosjektledelsen for NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad og for Norsk Vanns


VA-norm (www.va-norm.no).


www.regelhjelp.no


Regelhjelp.no er et tilbud om bransjevise oversikter over regelverket. Bak nettstedet


står Statens forurensningstilsyn, Mattilsynet, Direktoratet for arbeidstilsynet, Næ-


ringslivets sikkerhetsorganisasjon og Direktoratet for samfunnssikkerhet og bered-


skap.
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www.be.no > byggeregler


Databasen til Statens bygningstekniske etat over lover, forskrifter, veiledninger, blan-


ketter m.v.


www.standard.no


Standard Norges hjemmesider, der man bl.a. kan finne oversikt over standarder på


VVS- og VA-området.


Det gjøres oppmerksom på at nettadressene kan endre seg over tid.


1.3 Definisjoner


Kommentar: Standard abonnementsvilkår omhandler forholdet mellom abonnent og


kommunen som leverandør av tjenestene, og for bedre presisering er det derfor valgt


å avvike noe fra den terminologien innen vann og avløp som benyttes i lov og for-


skrift. 


Avløpsanlegg: Med avløpsanlegg menes ledninger og øvrige anlegg


både for sanitært avløpsvann (spillvann), industrielt


avløpsvann og overvann. 


Kommentar: Avløpsanlegg omfatter ikke drensledninger. 


Offentlig vann- 


og avløpsanlegg:


Hovedanlegg for vann og/eller avløp som kommu-


nen eller annet offentligrettslig organ har bygd eller


overtatt ansvaret for. 


Kommentar: Stikkledning for vann og avløp fra offentlig bygg


regnes i disse vilkårene som privat vann- og avløpsanlegg.


Privat vann- 


og avløpsanlegg:


Private ledninger (stikkledninger) og utstyr utenfor


husets yttervegg som er tilknyttet offentlig vann- og/


eller avløpsanlegg. 


Som privat anlegg regnes videre ethvert anlegg


som kommunen eller annet offentligrettslig organ


selv ikke har bygd, ikke har overtatt ansvaret for etter


plan- og bygningslovens regler eller ikke på annen


måte har påtatt seg ansvaret for gjennom skriftlig


erklæring eller ved sin handlemåte/adferd.
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Hvis ikke annet er angitt eller avtalt, er grensen mel-


lom det private og det offentlige vann- og avløpsan-


legget i tilkoplingspunktet på offentlig ledning (se


figur nedenfor):


Sanitær-


installasjoner:


Rør, installasjoner og utstyr innenfor husets ytter-


vegg som er tilknyttet vann- og/eller avløpsanlegg. 


Abonnent: Eier av eiendom med vann- og/eller avløpsinstalla-


sjoner som enten er tilknyttet offentlig vann- og


avløpsanlegg, eller som har fått pålegg om tilknyt-


ning etter plan- og bygningslovens regler.


Godkjent foretak: Godkjent foretak er i disse vilkårene foretak som er


godkjent i henhold til forskrift om godkjenning av


foretak for ansvarsrett (godkjenningsforskriften)


innenfor relevant fagområde. Foretaket skal i tillegg


dokumentere at det utførende personellet har føl-


gende minimumskvalifikasjoner for det relevante


arbeidsområdet:


Privat anlegg


Offentlig anlegg
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1.4 Plikt til å overholde bestemmelsene


Abonnenten er ansvarlig for at hans private vann- og avløpsanlegg til


enhver tid er i forskriftsmessig stand, og at de til enhver tid gjeldende


bestemmelser om bruken av anlegget blir fulgt, jf. pkt. 1.2, 1.5, 2.5 og 3.7


i disse bestemmelsene. Abonnenten er også ansvarlig for at hans husstand,


leieboere og andre som benytter hans anlegg, overholder abonnementsvil-


kårene.


Godkjent foretak er ansvarlig for at de private vann- og avløpsanleg-


gene blir planlagt og utført i samsvar med gjeldende lov- og regelverk. Alle


arbeider på private vann- og avløpsanlegg og sanitærinstallasjoner skal


utføres av godkjent foretak i henhold til pkt. 1.3, med mindre kommunen,


som eier av hovedanleggene, i det enkelte tilfelle har godkjent en annen


utførende.


1.5 Overtredelser og håndhevelse


Abonnementsvilkårene for vann og avløp skal håndheves av kommunen


eller den kommunestyret gir delegert myndighet til, med mindre noe


annet framgår av disse bestemmelsene.  


Kommunen kan kreve anlegg reparert, utbedret, omlagt eller fjernet


dersom de er i strid med de administrative eller tekniske bestemmelsene i


disse abonnementsvilkårene, eller med plan- og bygningsloven med tilhø-


rende tekniske forskrift (TEK). Dette gjelder uavhengig av den myndighet


som kommunen er tillagt etter forurensningsloven og plan- og bygnings-


loven når det gjelder krav om reparasjon av anlegg.


Sanitær-


installasjoner: • Svennebrev som rørlegger


Privat vann- 


og avløpsanlegg: 


• Svennebrev som rørlegger, samt S-ADK1- 


eller ADK1-sertifikat


eller


• Fagbrev innen veg- og anleggsfaget eller anleggs-


maskinførerfaget, samt ADK1-sertifikat
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Kommunen kan etter forutgående varsel få arbeidet utført for abon-


nentens regning dersom slikt pålegg ikke etterkommes. Arbeid som ikke


kan utsettes, kan kommunen få utført uten forutgående varsel.


Kommentar: Håndhevelse av disse abonnementsvilkårene reguleres av privatrettslige


regler og anses ikke i utgangspunktet som utøvelse av offentlig myndighet. I den


grad et vilkår er stilt med hjemmel i kommunens private eierrådighet over eget vann-


og avløpsanlegg, foreligger det derfor ikke formell klageadgang til noen overordnet


instans. Dette gjelder hvis kommunen har funnet det sikrest å bruke eierrådigheten


som hjemmelsgrunnlag, selv om det også skulle være en mulig alternativ hjemmel for


pålegget i lovverket. Et eksempel på dette kan være ved krav om utbedring av utette


vannledninger, hvor det kan være uklart i hvilken grad man også kan hjemle vedtaket


i plan- og bygningsloven § 89. Hvis kommunen derimot bruker gjeldende lovverk


som hjemmel for pålegg, gjelder forvaltningslovens bestemmelser.


Hvis en minnelig ordning med den aktuelle abonnent ikke kommer i stand, skjer


håndhevelsen ved at søksmål reises for de ordinære domstoler med krav om dom


for at abonnenten plikter å etterkomme et nærmere gitt pålegg eller må unnlate


å foreta en nærmere bestemt handling. Kommunen kan ev. kreve å få dekket utgifter


for slikt arbeid i medhold av pkt. 1.5 andre og tredje ledd. På samme måte kan abon-


nenten reise sivilt søksmål for domstolene hvis han ikke godtar abonnementsvilkåre-


ne.


I den grad bestemmelsene i abonnementsvilkårene også har hjemmel i sentrale


lover eller forskrifter og håndheves i tråd med disse, jfr. pkt. 1.2, kan sanksjonsbe-


stemmelsene i dette lovverket benyttes.


Kommunen kan også ved vesentlig mislighold av abonnementsvilkårene


stenge eiendommens vanntilførsel og holde den stengt til forholdet er ret-


tet.


Kommentar: Det forutsettes at kommunen utviser skjønn i slike saker, spesielt når det


gjelder vanntilførsel til boliger. En eventuell stenging må ikke true liv og helse eller kun-


ne medføre brannfare.


Kommunen kan nekte godkjent foretak som ikke overholder de til enhver


tid gjeldende abonnementsvilkårene (administrative og tekniske bestem-


melser), å utføre arbeid på slike anlegg hvis forholdene ikke blir brakt i


orden innen rimelig tid. Det samme gjelder hvis krav til utførelsen etter


plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter ikke blir overholdt.
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1.6 Endringer 


Kommunestyret kan vedta endringer i de administrative bestemmelsene.


Kommunestyret, eller den kommunestyret gir delegert myndighet, kan


vedta endringer i de tekniske bestemmelsene.


1.7 Dispensasjon


Når særlige grunner taler for det, kan kommunestyret eller det organ som


kommunestyret har delegert myndighet til, gi dispensasjon fra disse abon-


nementsvilkårene. 


1.7.1 Ikrafttreden. Opphevelse av tidligere bestemmelser


Abonnementsvilkårene for vann og avløp trer i kraft fra den dato kommu-


nestyret bestemmer. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtatte


sanitærreglement eller tilsvarende bestemmelser om private vann- og


avløpsanlegg tilknyttet kommunalt nett.


2 Søknad og godkjenning av tilknytning m.m.


2.1. Søknad om tilknytning til offentlig 
vann- og avløpsanlegg


I tillegg til nødvendige søknader i henhold til plan- og bygningsloven skal


kommunen, som eier av vann- og avløpsanleggene, ha søknad om tilknyt-


ning til offentlige vann- og avløpsanlegg. 


Søknadsskjema fås hos kommunen. 


Søknad om tilknytning skal underskrives av abonnenten og godkjent


foretak. Søknad skal være godkjent før arbeidet settes i gang, med mindre


kommunen tillater noe annet.


Kommunen kan også kreve at andre enn abonnenten, herunder leie-


takere, festere etc., underskriver slik søknad. 


Overdras et arbeid under utførelsen til et annet godkjent foretak, skal


det sendes ny søknad. For et arbeid som ikke er påbegynt innen tre år etter


at tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen.
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Godkjent foretak skal sørge for at det foreligger situasjonsplan som


viser privat vann- og avløpsanlegg (slik det er bygget) så snart anlegget er


ferdig. Situasjonsplanen sendes kommunen for oppbevaring.


Kommentar: 


Andre søknader


Tiltak som oppføring, endring eller reparasjon av vann- og avløpsanlegg er søknads-


pliktig etter plan- og bygningsloven. Mindre tiltak som ikke fører til fare eller urimelig


ulempe for omgivelser eller allmenne interesser, f.eks. lokal drenering og reparasjo-


ner ved rør- og ledningsbrudd, kan unntas fra søknadsplikten. 


Uavhengig av om et tiltak er søknadspliktig, skal bestemmelser i plan- og byg-


ningsloven og teknisk forskrift ivaretas av tiltakshaver. 


Når det gjelder søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann, henvises det til foru-


rensningsforskriftens kap 15, jf. pkt. 3.12.2. Kommunen kan også kreve søknad om


påslipp av fettholdig avløpsvann. 


2.2 Søknad om endringer


Senere reparasjoner og utbedringer av sanitærinstallasjoner og private


vann- og avløpsanlegg som medfører vesentlige endringer i vannforbruk


eller utslippsmengder, krever tillatelse fra kommunen.


Det kreves alltid tillatelse ved installasjon av sprinkleranlegg mot


brann, snøkanoner og lignende. Det samme gjelder ved omlegging, reha-


bilitering eller opphør/stenging av private vann- og avløpsanlegg.


Søknad om endringer skal underskrives av abonnenten og godkjent fore-


tak som skal utføre arbeidet. Kommunen kan også kreve at andre enn abon-


nenten, herunder leietakere, festere etc., underskriver slik søknad. 


For øvrig gjelder de samme krav til søknaden som under pkt. 2.1, og


det benyttes samme søknadsskjema. 


2.3 Tinglyste erklæringer 


Ved søknad om tilknytning kan det kreves vedlagt tinglyst erklæring for


følgende forhold:


• At det er innhentet tillatelse til å legge, drifte/vedlikeholde og skifte ut


privat vann- og avløpsanlegg på andres eiendom 


• At flere eiere er solidarisk ansvarlig for at gjeldende vilkår vedrørende


felles privat vann- og avløpsanlegg blir fulgt 
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• At senere utvidet bruk av etablert felles privat vann- og avløpsanlegg


blir godkjent av samtlige brukere/eiere 


Også ellers kan det kreves framlagt tinglyste erklæringer når det er nød-


vendig for å sikre noens rett.


De tinglyste erklæringene skal i nødvendig utstrekning være påført at


de ikke kan avlyses uten kommunens samtykke.


2.4 Godkjenning av søknad om tilknytning


De vilkår som skal gjelde for godkjenning av søknad om tilknytning, fast-


settes av kommunen i hvert enkelt tilfelle, herunder også eventuell


påslippsavtale i henhold til forurensningsforskriften.


Godkjent søknad innebærer at et arbeid må utføres i henhold til gjel-


dende abonnementsvilkår, lover og forskrifter, med mindre skriftlig dis-


pensasjon er gitt.


Godkjent søknad om tilknytning skal sendes ansvarlig, godkjent fore-


tak og abonnenten.


2.5 Kontroll og besiktigelse av anlegg 
og installasjoner under utførelse


Kommunen har når som helst, og uten forutgående varsel, rett til å kon-


trollere/besiktige sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg


under utførelse i den grad disse kan ha betydning for drift og vedlikehold


av offentlige vann- og avløpsanlegg. Vedkommende kontrollør skal uten


oppfordring legitimere seg.


Kommunen overtar med sin kontroll ikke noe ansvar overfor abon-


nent, utførende godkjent foretak eller tredjemann.


Kommunen kan gi pålegg om reparasjon, utbedring og ev. omlegging


av private vann- og avløpsanlegg under utførelse dersom de ikke er i sam-


svar med abonnementsvilkårenes administrative og tekniske bestemmel-


ser.


Kommentar: Se også pkt. 3.7, som har tilsvarende bestemmelser for eksisterende


anlegg og installasjoner.
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2.6 Prøving 


I forbindelse med kontroll etter pkt. 2.5 kan kommunen forlange doku-


mentasjon av trykk og tetthets- og funksjonsprøving av sanitærinstallasjo-


ner og private vann- og avløpsanlegg.


2.7  Krav til materiell og utførelse


Det henvises til abonnementsvilkårenes tekniske bestemmelser når det


gjelder krav til materiell og utførelse. Det vises også til plan- og bygnings-


loven med tilhørende teknisk forskrift.


Det skal utarbeides drifts- og vedlikeholdsinstruks for installasjoner og


materiell, og denne skal oppbevares av abonnenten.


2.7.1 Separatsystem


Kommunen kan kreve at stikkledningene legges som separatsystem i


områder hvor kommunens ledninger er lagt som kombinertsystem.


3 Øvrige bestemmelser


3.1 Anleggs- og vedlikeholdsutgifter


Alle omkostninger i forbindelse med etablering og drift av private vann-


og avløpsanlegg bæres av abonnenten.


Kummer, stengeventiler mv. som med kommunens tillatelse monteres


på offentlig vann- og avløpsanlegg som del av det private anlegget, bekos-


tes i sin helhet av vedkommende abonnent. Utstyr og vedlikeholdsansvar


kan etter søknad overtas av kommunen. 


3.2 Funksjonskrav og tekniske krav


Abonnenten er ansvarlig for at funksjonskravene og de tekniske kravene i


tekniske bestemmelser, og i plan- og bygningsloven med tilhørende tek-


nisk forskrift, overholdes i hele anleggets levetid. Dette gjelder også krav


om at det private vann- og avløpsanlegget til enhver tid skal være tett, samt


at de til enhver tid gjeldende krav til overhøyde mellom innvendig topp
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hovedledning i forgreningspunktet og laveste avløpsåpning i bygning (for


eksempel sluk i kjeller) blir oppfylt. Dersom avløpsvannet pumpes, gjelder


tilsvarende høydekrav målt til det høyeste punktet (gravitasjonspunktet)


på pumpeledningen.


I den grad en bygning på et tidligere tidspunkt er anlagt med lavere


overhøyde enn dagens krav, skal det iverksettes tiltak for å kompensere for


dette, f.eks. ved installasjon av tilbakeslagsventil eller pumpestasjon etter


dispensasjon fra kommunen for å motvirke tilbakeslag. Abonnenten har


plikt til å vedlikeholde slike installasjoner regelmessig.


3.3 Eksisterende offentlige vann- og avløpsanlegg 


Abonnenten godtar ved tilknytning til kommunens nett at eventuelle


eksisterende offentlige vann- og avløpsanlegg på abonnentens grunn har


rett til å bli liggende uavhengig av om denne rett er tinglyst eller ikke, og


uavhengig av abonnentens kunnskap om ledningen på overtakelsestids-


punktet for eiendommen. 


Kommentar: For nye vann- og avløpsanlegg som kommunen ønsker lagt over abon-


nentens eiendom etter at eiendommen ble tilknyttet kommunens nett, må kommu-


nen inngå en avtale med abonnenten om rett til å ha ledningen på eiendommen.


3.4 Bygging nær offentlig vann- og avløpsanlegg


Offentlige vann- og avløpsanlegg skal ikke overbygges. Ny bebyggelse,


inklusive garasjer og støttemurer, skal ikke plasseres slik at den er til


ulempe for drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg. Slik


bebyggelse skal ha en avstand til offentlig vann- og/eller avløpsanlegg på


minst 4 meter.


Det kan gis dispensasjon fra denne bestemmelsen etter søknad hvis


utbygger sikrer drift og vedlikehold av offentlige ledninger med anlegg av


varerør, kulvert eller tilsvarende, eller dersom tiltakshaver/abonnent fore-


står omlegging av hovedledningene etter servituttlovens regler.


Eier av offentlige vann- og avløpsanlegg skal påse at ovennevnte krav


blir ivaretatt i forbindelse med, og så langt som mulig parallelt med, den


ordinære byggesaksbehandlingen av tiltaket etter plan- og bygningsloven. 
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Håndhevelse av denne bestemmelsen skjer i tråd med pkt. 1.5 i disse


bestemmelsene.


Kommentar: For dem som ikke er tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg, må kom-


munen sikre dette i en egen avtale. 


3.5 Opphør av tilknytning


Når privat vann- og/eller avløpsanlegg skal settes ut av drift, skal abonnen-


ten sørge for at ledningen avstenges ved tilknytning på hovedledning eller


der kommunen anviser. Kommunen kan i den forbindelse også kreve at


private installasjoner på hovedledningen blir fjernet. 


Kommunen kan foreta oppgraving og stenging for eierens regning der-


som dette ikke blir utført av eieren av privat vann- og avløpsanlegg. 


3.6 Stengning av offentlige ledninger


Alle planlagte stopp i vannforsyningen eller avløpshåndteringen som skyl-


des arbeider på kommunale ledninger, gjøres kjent i rimelig tid på forhånd


for de berørte abonnentene.


Ved øyeblikkelig stenging av vannforsyningen på grunn av akutt arbeid


på kommunens vannledninger, varsler kommunen de berørte parter så


snart som mulig om når vannforsyningen vil være gjenopprettet.


Stengning av offentlig vannledning på grunn av tilknytning, opphør


eller omlegging av privat stikkledning, kan bare utføres av kommunen


etter bestilling fra ansvarlig utførende. Tidspunkt for stenging av kommu-


nale vannledninger avtales med kommunen. Ansvarlig utførende plikter å


varsle abonnenter som berøres av stengingen.


3.7 Besiktigelse og kontroll av 
eksisterende anlegg og installasjoner


Kommunen har når som helst, og uten forutgående varsel, rett til å besik-


tige/kontrollere sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg i


den grad disse kan ha betydning for drift og vedlikehold av offentlige


vann- og avløpsanlegg. Dette gjelder også kontroll av vannforbruket hos
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abonnenter som har vannmåler. Vedkommende kontrollør skal uten opp-


fordring legitimere seg.


Det er kun kommunens egne mannskaper, ansvarlig utførende eller


andre med tillatelse fra kommunen som kan utføre besiktigelse og kon-


troll av offentlige vann- og avløpsanlegg.


Kommunen kan gi pålegg om reparasjon, utbedring og omlegging av


sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg som ikke er i sam-


svar med abonnementsvilkårenes administrative og tekniske bestemmel-


ser, eller foreta andre kompenserende tiltak. Dette gjelder i den grad for-


holdet kan ha betydning for drift og vedlikehold av offentlige vann- og


avløpsanlegg.


Kommentar: Som eksempel på dette kan nevnes:


• Lekkasjer


• Ulovlige påslipp på offentlig avløpsanlegg, herunder fett og miljøskadelige stoffer


• Manglende overhøyde mellom topp hovedledning og laveste vannlås i bygning


• Manglende tilbakestrømningsbeskyttelse i abonnentens vannledningsnett, jf. pkt.


2.4 i abonnementsvilkårenes tekniske bestemmelser 


3.8 Kontroll og innskrenking av vannforbruk 


Abonnenten forplikter seg til ikke å sløse med vann.


Under vannmangel eller når andre forhold krever det, kan kommunen


innføre restriksjoner på vannforbruk til spesielle formål, for eksempel


hagevanning. Kommunen kan i slike situasjoner også innføre andre


restriksjoner. Eventuelle restriksjoner som kommunen finner det nødven-


dig å gjennomføre under vannmangel eller når andre forhold krever det,


gir ikke rett til å kreve erstatning eller prisavslag.


3.9 Vannkvalitet og trykk


For vannkvalitet gjelder drikkevannsforskriftens bestemmelser i § 12 (jf.


§ 5) som minimumskrav. Kommunen kan, med Mattilsynets godkjen-


nelse, avvike fra drikkevannsforskriftens krav til vannkvalitet for en


avgrenset periode, dersom kravene ikke kan oppfylles før utbygging av


nytt vannbehandlingsanlegg e.l. er gjennomført. Kommunen skal infor-


mere abonnentene om slike avvik fra drikkevannsforskriftens krav til


vannkvalitet.


749_Administrative_bestemmelser.book  Page 23  Tuesday, October 7, 2008  9:29 AM







ADMIN ISTRAT IVE  BESTEMMELSER24


Næringsabonnenter med særskilt behov kan inngå avtale med kom-


munen om hvilke kvalitetsavvik de vil ha varsel om.


Vanntrykket skal være minst 2 bar ved tilknytningspunktet på den


kommunale vannledningen. Dersom vanntrykket inne i bygningen ikke er


tilfredsstillende, og dette ikke skyldes manglende trykk på kommunens


ledning, må abonnenten bekoste og installere trykkforsterkningsanlegg.


Kommunen kan kreve installering av reduksjonsventil på vanninnlegget


dersom vanntrykket inne i bygningen overstiger 6 bar.


Kommunen plikter å varsle abonnentene ved vesentlige endringer i


vanntrykk eller vannkvalitet. 


Kommentar: I den grad vannkvalitet og/eller trykk utgjør en mangel etter forbruker-


kjøpsloven § 16, kan abonnenten etter nærmere regler kreve prisavslag og/eller er-


statning, jf. forbrukerkjøpsloven § 26. 


3.10 Videredistribusjon av vann- og avløpstjenester


Uten kommunens samtykke må det ikke tas, bortledes eller selges vann fra


en eiendom som er tilknyttet offentlig vannanlegg, på en slik måte at utta-


ket i mengde overstiger et normalt husholdningsabonnement eller det


vannforbruk som den aktuelle type virksomhet vanligvis har. 


Det samme gjelder for tilførte avløpsmengder fra den enkelte abon-


nent til offentlig avløpsanlegg.


3.11 Ekstraordinære vannuttak/påslipp 


Ved unormalt store eller støtvise vannuttak eller unormalt store eller støt-


vise påslipp av avløpsvann, f.eks. ved bruk til klimakjøling, sprinkleran-


legg, jordvanning eller ved tømming av bassenger og oppfylling av tanker


som overstiger det som er godkjent etter pkt. 2.1, 2.2 og 2.4, må særskilt


tillatelse innhentes fra kommunen.


Kommunen kan som vilkår for slik tillatelse stille krav om installering


av vannmåler.
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3.12 Påslippenes beskaffenhet 


3.12.1 Generelt


Til offentlig avløpsanlegg må det ikke føres væsker, stoffer, gasser eller pro-


dukter som kan være brann- eller eksplosjonsfarlige, miljø- eller helsefar-


lige eller skadelige for offentlig avløpsanlegg. Dette innebærer at abonnen-


ter som er tilknyttet offentlig avløpsanlegg, må vise aktsomhet ved bruk av


sine sanitærinstallasjoner for å unngå at slike væsker, stoffer, gasser eller


produkter føres ut med avløpsvannet via vasker, sluk eller toalett. Eksem-


pelvis skal farlig avfall leveres til godkjent mottak, legemiddelrester skal


leveres til apotek og hygieneprodukter skal avhendes gjennom avfallsinn-


samlingen.


Kommunen må straks varsles dersom farlige eller skadelige væsker,


stoffer, gasser eller produkter ved uhell blir ført til offentlig avløpsanlegg.


Kommunen kan stille krav til påslipp av overvann til offentlig avløps-


anlegg, bl.a. innhold, mengde, sandfang, fordrøyningsbasseng m.m.


3.12.2 Forurensningsforskriften


Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) har


en rekke bestemmelser som regulerer påslipp av avløpsvann fra virksom-


heter og husholdninger til offentlig avløpsanlegg. De viktigste i denne


sammenhengen er:


• Utslipp av oljeholdig avløpsvann, herunder påslipp til offentlig avløps-


anlegg, er regulert i forurensningsforskriften kap. 15. Det skal bl.a. sen-


des søknad til kommunen ved etablering av nye utslipp eller vesentlig


økning av eksisterende utslipp av oljeholdig avløpsvann. 


• Påslipp av oppmalt matavfall til offentlig avløpsanlegg fra virksomhe-


ter og husholdninger er regulert i forurensningsforskriften kap. 15A.


Slike påslipp er forbudt med mindre kommunen i forskrift gjør unntak


fra forbudet. 


• Ingen kan sette i verk eller øke utslipp av fotokjemikalieholdig eller


amalgamholdig avløpsvann uten at utslippet, herunder påslipp til of-


fentlig avløpsanlegg, etableres og drives i samsvar med kravene i foru-


rensningsforskriften § 15A-5 til § 15A-7. 


• Kommunen kan i enkeltvedtak eller i forskrift fastsette krav til virk-


somheters påslipp av avløpsvann til offentlig avløpsanlegg, jf. for-


urensningsforskriften § 15A-4. Kravene kan fastsettes ut fra hensynet
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til det offentlige avløpsanleggets utslippskrav, for å unngå skade på of-


fentlig avløpsanlegg, for å sikre at driften av avløpsanlegget og slambe-


handlingen ikke vanskeliggjøres, for å sikre kvaliteten på avløpsslam-


met eller for å sikre helsen til personell som arbeider med offentlig


avløpsanlegg. Kravene vil komme i tillegg til eventuelle krav som statlig


forurensningsmyndighet har stilt i virksomhetens utslippstillatelse. 


3.12.3 Eksempler på uønskede væsker, stoffer, gasser eller produkter


Vi nevner her noen eksempler på hva som er å anse som væsker, stoffer,


gasser eller produkter som kan være brann- eller eksplosjonsfarlige, miljø-


eller helsefarlige eller skadelige for offentlig avløpsanlegg, jf. pkt. 3.12.1.


Det gjelder blant annet bensin, rensevæsker, løsningsmidler, maling,


lakk, sprøytemidler, legemidler, tjære, fett, olje, voks, sement, kalk, mørtel,


sot, asfalt, karbid, presskaker, cyanidforbindelser, sulfater, sulfider, kad-


mium, kvikksølv, amalgam, bly, kopper, nikkel, sink, krom, ammonium


og magnesiumsulfater. Andre eksempler er vaskefiller og hygieneproduk-


ter som bind, bleier, tamponger og Q-tips.


Denne opplistingen er ikke uttømmende.


3.13 Utskillere og renseanlegg 


Ettersyn, tømming og vedlikehold av private olje- og fettutskillere, slam-


avskillere/septiktanker og andre renseanordninger tilknyttet offentlig


avløpsanlegg må utføres i henhold til gjeldende forskrifter, utslippstillatel-


ser og eventuelle øvrige vilkår som er satt.


Dersom slike anlegg ikke drives tilfredsstillende, kan kommunen gi


pålegg om utbedring eller stengning, eller overta driften midlertidig for


abonnentens og/eller leietakers regning. Eieransvaret for de aktuelle


anlegg tilligger fremdeles abonnenten/leietaker.


Eier er pliktig til å sette utskillere og renseanlegg ut av drift og føre


avløpet direkte til offentlig avløpsanlegg når kommunen krever det, jf. for-


urensningsloven § 26.
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3.14 Ansvarsforhold


Kommunen har ansvaret for bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av


kommunale ledninger for vann og avløp.


Abonnenten har tilsvarende ansvar for bygningens sanitærinstallasjo-


ner og private vann- og avløpsanlegg. 


Kommunen er uten ansvar for ulemper eller skader hos abonnenten


(herunder leietaker, fester o. l.) eller på private vann- og avløpsanlegg eller


sanitærinstallasjoner som skyldes svikt i vanntilførselen eller i avløpssys-


temet, herunder tilbakeslag fra offentlig avløpsanlegg, med mindre svikten


skyldes forsettlig eller uaktsomt forhold fra kommunens side.


Kommunen er uten ansvar hvis private vann- og avløpsanlegg eller


sanitærinstallasjoner, på grunn av arbeider på det offentlige hovednettet,


forurenses eller tilstoppes av rust, slam eller andre stoffer, eller får frost-


skader.


Det samme gjelder ved manglende vann til brannslokking/sprinkling


og for skader som skyldes forhold som beskrevet i pkt. 3.9 og 3.10.


Kommentar: Det henvises til teknisk forskrift, forskrift om brannforebyggende tiltak og


tilsyn § 5-4 og NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr. 82.


Så lenge kommunens uaktsomhet ikke kan anses for å være grov, gjelder


den samme ansvarsbegrensning for svikt i form av tilbakeslag/oversvøm-


melse fra offentlig avløpsanlegg som skyldes nedbør/flom som er større


enn den avløpsanlegget er dimensjonert for, eller dersom det private


avløpsanlegget eller sanitærinstallasjonene ikke er i samsvar med abonne-


mentsvilkårenes administrative eller tekniske bestemmelser.


Kommunen er heller ikke ansvarlig for skader etter oversvømmelse i


kjeller/lagerlokaler, andre næringslokaler eller boligareal som skyldes led-


ningsbrudd, kloakkstopp eller kapasitetsproblemer når skadetilfellene


omfatter: 


• Bygningsmessig innredning, innbo og løsøre i rom som brukes til varig


opphold (boligformål) og/eller næringsvirksomhet, og som mangler


nødvendig godkjenning av bygningsmyndighetene til slik bruk. 


• Gjenstander som pga. sin verdi eller andre forhold er uvanlig eller


uaktsomt å oppbevare på slike steder. 


• Varer som er lagret under lagringshøyde 100 mm over gulv. 
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• Skader som skyldes manglende vedlikehold og tilsyn av tilbakeslagsan-


ordning.


Abonnenten er ansvarlig for skade eller ulempe han ved forsett eller uakt-


somhet påfører offentlig vann- og avløpsanlegg. Abonnenten svarer også


for skade eller ulempe som personer som bruker hans sanitærinstallasjo-


ner påfører offentlig vann- og avløpsanlegg.


Har flere eiendommer felles ledninger, er alle eiere solidarisk ansvarlig


for de plikter disse bestemmelsene pålegger abonnenten. Det vises for


øvrig til pkt. 1.2 og pkt. 2.3 i disse bestemmelsene.
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Forord
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er en videreføring av Nor-


malreglement for sanitæranlegg, utgitt av Kommuneforlaget på vegne av
KS og sist oppdatert i 1998. For den foreliggende utgaven har Kommune-
forlaget ledet revisjonsarbeidet på vegne av KS. Arbeidet har vært utført av
en egen redaksjonskomité i 2007–2008 som har bestått av:


Tom Arne Gjertsen, Oslo kommune
Bjørn Grimsrud, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL)
Toril Hofshagen, Norsk Vann
Guttorm Jakobsen, adv.firmaet Haavind Vislie AS
Øistein Torgersen, seniorkonsulent
Terje Wikstrøm, Hias
Torhild Øien, Kommuneforlaget


Et høringsutkast ble i februar 2008 sendt ut til en rekke offentlige instanser
og private organisasjoner, og deres innspill har vært verdifulle bidrag til
resultatet som nå foreligger.
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Innledning
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av administrative og
tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte. De administrative bestem-
melsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tek-
niske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse. 


Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom
kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til
offentlig vann- og avløpsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av sani-
tærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg. 


Standard abonnementsvilkår for vann og avløp bør vedtas av den enkelte
kommune for at de skal ha tilstrekkelig gyldighet. Vilkårene er utformet
slik at de uforandret kan vedtas av kommunen. Det er imidlertid også
mulighet for kommunen til å legge inn egne særbestemmelser. 


Bestemmelsene gis i hovedsak av kommunen som eier av hovedanleg-
gene og leverandør av tjenestene innenfor vann og avløp. En del bestem-
melser er i tillegg direkte eller indirekte hjemlet i lover og forskrifter, som
plan- og bygningsloven (pbl) og teknisk forskrift (TEK). Den foreliggende
teksten er ment å utdype og konkretisere bestemmelsene i eksisterende
lovverk og gi en kortfattet og lett tilgjengelig sammenfatning av de krav
som gjelder. Det er imidlertid ikke meningen å presentere informasjon
som finnes andre steder hvis dette ikke er nødvendig for sammenhengen i
disse vilkårene. Det er brukt henvisninger til aktuelt regelverk der dette er
naturlig.


Den foreliggende revisjonen har tatt hensyn til endrede krav og
bestemmelser og nye utfordringer som kommunene står overfor, blant
annet når det gjelder klimaendringer.


Alle berørte parter, både huseiere, profesjonelle aktører og kommunalt
ansatte, skal kunne ha nytte av å bruke disse abonnementsvilkårene.
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1 Generelt
Henvisninger til lover og forskrifter


Vann- og avløpsanlegg er omfattet av et betydelig regelverk som det er viktig å ha


kjennskap til og følge. Plan- og bygningsloven, med teknisk forskrift (TEK) og veiled-


ning til teknisk forskrift (VTEK), gir rammebetingelsene for planlegging og utforming av


sanitærinstallasjoner og vann- og avløpsanlegg. I tillegg kommer enkelte lover med


tilhørende forskrifter som normalt vil være av betydning for den enkelte kommunes


vann- og avløpsabonnenter. Det gjøres oppmerksom på at lover og forskrifter kan


endre seg over tid:


• Plan- og bygningsloven med bl.a. følgende forskrifter: 


– Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (Teknisk forskrift – TEK)


Det vises til kapittel 9-5 Sanitæranlegg og kapittel 11 Vannforsynings- og


avløpsanlegg 


– Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK)


– Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF)


• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med bl.a. føl-


gende forskrift: 


– Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)


• Lov om matproduksjon og mattrygghet (matloven) og Lov om helsetjenesten i


kommunene (kommunehelsetjenesteloven) med bl.a. følgende forskrift:


– Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) 


– Forskrift om miljørettet helsevern


– Forskrift for badeanlegg, bassengbad, badstu m.v.


• Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)


• Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter med bl.a. følgende forskrifter:


– Forskrift om begrensning av forurensning, kapittel 16 om kommunale vann- og


avløpsgebyrer 


– Kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer 


Nettbaserte kilder


Det finnes også et stort antall veiledninger, normer, standarder, detaljblad, rapporter


etc. som er av betydning for den som arbeider innenfor vann-, avløps- og sanitær-


området. 


For nærmere oversikt over gjeldende regelverk og annen nyttig informasjon viser


vi blant annet til følgende nettbaserte kilder:


www.lovdata.no


Lovdata gir den komplette oversikt over lover og forskrifter m.m. i Norge.


www.norskvann.no


På Norsk Vanns hjemmesider finner du informasjon om rapporter og veiledninger


som Norsk Vann har utgitt innen VA-området.
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www.norskvann.no > regelverk innen VA


På Norsk Vanns regelverkssider legges det fortløpende ut informasjon om nytt regel-


verk på vann- og avløpsområdet. Norsk Vanns regelverkshjelp til medlemmene inne-


holder bl.a. følgende databaser:


• Regelverksdatabasen: database over alle lover, forskrifter og veiledninger på VA-


området med lenker til nedlastbare versjoner på Lovdata og andre nettsteder


• VA-jusdatabasen: tematisk database over ulike juridiske problemstillinger på VA-


områder, som drøftes i lys av regelverk og rettspraksis


• VA-norm


www.rorsenter.no


Norsk Rørsenter A/S er et kurs- og kompetansesenter innen vann- og avløpsteknikk


og har prosjektledelsen for NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad og for Norsk Vanns


VA-norm.


www.regelhjelp.no


Regelhjelp.no er et tilbud om bransjevise oversikter over regelverket. Bak nettstedet


står Statens forurensningstilsyn, Mattilsynet, Direktoratet for arbeidstilsynet, Næ-


ringslivets sikkerhetsorganisasjon og Direktoratet for samfunnssikkerhet og bered-


skap.


www.be.no > byggeregler


Databasen til Statens bygningstekniske etat over lover, forskrifter, veiledninger, blan-


ketter m.v.


www.standard.no


Standard Norges hjemmesider, der man bl.a. kan finne oversikt over standarder på


VVS- og VA-området.


Det gjøres oppmerksom på at nettadressene kan endre seg over tid.


2 Vannforsyning


2.1 Dimensjonering


Anlegg skal være dimensjonert slik at det er tilstrekkelig mengde og til-
fredsstillende trykk til å dekke vannbehovet for husholdninger, nærings-
virksomheter, institusjoner o.l., samt til alminnelig brannslukking.


Kommunen angir minste trykk i tilknytningspunktet. Se for øvrig pkt.
3.9 i Administrative bestemmelser.
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2.1.1 Vannmengder


Krav til vannmengdene tilfredsstilles om ledningene dimensjoneres etter
NS 3055.


Ved ledningsdimensjonering benyttes de normalvannmengder som er
vist i tabell 1. Disse normalvannmengdene gjelder for det ferdige anlegget
ved maks. samtidig belastning. For andre tappesteder må vannmengden
anslås i forhold til verdiene i tabell 1.


2.1.2 Samtidighet


Maks. samtidig vannmengde i fordelingsledninger i boligbygg, hoteller,
forretningsbygg, sykehus o.l. finnes av formelen:


q = q1+0,015 (Q-q1)+0,17 


q = maks. vannmengde, 1/s
Q = summen av normalvannmengder etter tabell 1, 1/s
q1 = normalvannmengde til største tappested, 1/s


Formelen er gjengitt grafisk i figur 1 og i tabellform i tabell 2.
For andre bygg, så som vaskerier, industribygg, badeanlegg i serier o.l.,


må samtidigheten fastsettes i hvert enkelt tilfelle. 
Maks. samtidig belastning på en ledningsstrekning kan aldri bli min-


dre enn normalvannmengden til den utstyrsgjenstand som har størst
vannforbruk etter tabell 1.


2.1.3 Vanntrykk


Dersom normalt vanntrykk inne i bygningen overstiger 600 kPa (6 bar),
skal det monteres reduksjonsventil. Ved for lavt vanntrykk installeres
eventuelt eget trykkøkningssystem.


Trykkøkningsanlegg skal forsynes med utrustning for regulering av
utløpstrykket og sikkerhetsanordning for å hindre overskridelse av maks.
godkjent trykk. 


Trykkregulering skal foretas etter innvendig hovedstoppekran.
Minste nødvendige trykk foran tappested for å oppnå normalvann-


mengden må undersøkes i hvert enkelt tilfelle. Såfremt dette trykket ikke
er kjent, kan det uttas etter tabell 3.


Q q1–
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2.1.4 Ekstraordinære vannuttak


For tilknytning eller endring av sanitærinstallasjoner og private vann- og
avløpsanlegg som vil medføre unormalt store eller støtvise vannuttak
(sprinkleranlegg mot brann, snøkanoner, næringsvirksomhet og lig-
nende), vises det til pkt. 3.11 og 3.14 i administrative bestemmelser. 


2.1.5 Korrosjon/erosjon


For kobberrør må vannhastigheten generelt ikke overskride ca. 2,5 m/s for
fordelingsledninger. For koplingsledninger kan det tillates høyere hastig-
het pga. kortere brukstid.


For sirkulasjonsledninger må hastigheten holdes på maks. ca. 1 m/s.


2.1.6 Tiltak mot støy


Tilførsel og bortledning av vann skal skje slik at det ikke oppstår sjene-
rende støy. Tilsvarende gjelder også for støy i bolig, jf. tabell 5.


For å oppnå lavt støynivå ved tapping er det som regel nødvendig å
dimensjonere slik at det blir stort trykkfall i koplingsledning og dermed
lite trykkfall i tappearmatur.


For koplingsledninger med kortvarige vannuttak tillates større hastig-
heter, jf. tabell 4.


Hvor det er fare for at det i anlegget kan oppstå sjenerende støy, skade-
lige vibrasjoner eller trykkstøt, må det monteres støy- og/eller vibrasjons-
dempende utstyr.


2.1.7 Forenklet dimensjonering


For vanlige boligbygg, forretningsbygg, hoteller o.l. kan dimensjonering
av fordelingsledninger for kaldt og varmt vann skje etter tabell 6. Dimen-
sjonering av koplingsledninger kan skje etter diagrammer i figur 2 eller
tabell 7 som gjelder for kobberrør. Tabellene forutsetter et vanntrykk i
anboringspunktet på hovedledning på minst 350 kPa, og statisk høyde
mellom anboringspunkt og øverste tappested må ikke overskride 15 meter
(tilsv. 150 kPa) ved bruk av disse tabellene.


Dimensjonering av stikkledning kan skje på de samme betingelser, for-
utsatt at stikkledningens lengde er maksimalt 10 meter. For stikkledninger
med lengde mellom 10 og 20 m kan tabell 6 brukes ved vanntrykk i anbo-
ringspunktet på minst 400 kPa. Ved lengre avstander på inntil 60 m må
ledningen økes med ytterligere én dimensjon.
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NB: For andre rørmaterialer enn kobber må tabell 6, figur 2 og tabell 7
avpasses etter innvendig diameter.


2.1.8 Trykktapsdimensjonering


For bygninger med stort samtidig vannforbruk, f.eks. vaskerier, spesielle
industrier og badeanlegg samt for bygninger med andre trykkforhold og
ledningslengder enn forutsatt i 2.1.7, skal dimensjoneringen alltid utføres
etter trykktapsberegning basert på nomogrammer i figurene 3, 4 og 5.


Tabell 8 angir innvendig diameter for en del plastrør.
Enkeltmotstand i vannmåler beregnes etter respektive målerfabrikants


spesifikasjon. Eventuelt kan den avleses i figur 6.
Enkeltmotstand i armatur, rørdeler etc. kan beregnes etter tabell 9.


Samlet enkeltmotstand kan eventuelt fastsettes til ca. 20 % av disponibel
bevegelsesmotstand avhengig av anleggets størrelse og art. Trykktapet i
vannmåler legges til nevnte enkeltmotstand. Disponibelt friksjonstap
framkommer som disponibel bevegelsesmotstand minus samlet enkelt-
motstand. Nomogrammene skal anvendes med grunnlag i disponibelt
friksjonstap pr. meter.


2.2 Tetthetskrav


Vannledning må ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje ved maksimalt prø-
vetrykk.


Det skal foretas trykkprøving av utvendige stikkledninger i henhold til
NS-EN 805 og av innvendige ledninger i henhold til NS-EN 806. Tetthets-
prøving skal dokumenteres. 


Kravet til tetthet oppfylles dersom anlegget er tett når ledningene settes
under trykk lik 1,3 ganger dimensjoneringstrykket. Prøvetrykket skal for-
bli konstant i 2 timer etter temperaturutjevning.


2.3 Utførelse


Anleggene skal prosjekteres og utføres slik at vannkvaliteten ikke for-
ringes. Materialer skal ikke avgi sjenerende eller helsefarlige stoffer.


Ved planlegging og utførelse av slike anlegg må det legges til rette for
framtidig vedlikehold og utskifting av anlegget. Det gjelder særlig for led-
ninger som ligger skjult i bygningskroppen.
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2.3.1 Montering av vannledning i bygning


Vannskadesikre installasjoner betegner vann- og avløpsledninger som
installeres med spesiell vekt på å hindre at det oppstår vannskader.


Vannskadesikre leggemetoder kan være:
• Åpent rørsystem i rom med vanntett gulv og med sluk
• Plassering av rør i skap eller innredning
• Plassering av rør i sjakt eller innkassing
• Rør-i-rør-system


Frostsikring av ledninger kan oppnås ved å isolere ledningene og/eller ved
å sørge for varmetilførsel til ledningene.


Det må påses at bærende bygningskonstruksjoner eller andre installa-
sjoner ikke skades.


Hvor det er fare for kondensering, skal ledningene isoleres såfremt
kondens antas å medføre ulemper.


Når vannopplegg blir lagt i slisser, skal slisse ved hvert gulv ha inspek-
sjonsåpning dekket av avtakbar plate. Slisser på yttervegg bør unngås. Led-
ninger i slisser skal isoleres.


For å redusere risikoen for vannskade skal ledninger gjennom etasje-
skiller av betong legges i varerør. I fuktige rom som baderom, urinalrom,
vaskerom e.l., skal varerør alltid brukes og føres opp minst 30 mm over
ferdig gulv. Mellom varerør og ledninger skal det pakkes godt med pak-
kingsmateriale. Over pakkingsmaterialet anbringes plastisk, luktfri masse
som ikke flyter ved temperaturer under 120 °C.


Når ledninger føres gjennom en branncelle, må gjennomføringen tet-
tes med godkjent materiale. Rørledninger av ikke-godkjent materiale kan
føres gjennom en branncelle når det treffes betryggende tiltak for å hindre
spredning av brann, jf. byggeforskriftene og brannforskriftene.


Klammeravstand må tilpasses materialsort og ledningsdimensjoner –
se tabell 10.


Innstøpte ledninger må alltid varmeisoleres. Ledninger må legges slik
at fri ekspansjon oppnås. 


Skjøter for rør, rørdeler og utstyr skal utføres slik at skjøtene får en kva-
litet som mest mulig tilsvarer rørmaterialet. Levetiden for skjøtene bør til-
svare rørets levetid, jf. NS–EN 1057, NS 1757, NS 1758, NS 1759.


Tappesteder med kaldt- og varmtvannsventil skal ha kaldtvannsventi-
len til høyre.
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2.3.2 Legging av vannledning i grøft


Flere ledninger i samme grøft legges slik at hver enkelt ledning blir lett til-
gjengelig for ettersyn og reparasjon.


Vannforsyningsanlegg skal sikres mot frost. Frostfri dybde oppgis av
kommunen.


Under arbeidets gang skal alle rør holdes forsvarlig lukket.
Ledninger gjennom grunnmur skal som hovedregel ikke støpes fast,


men legges med god klaring. Er det fare for at grunnvann, jordmasser eller
gass kan trenge inn i bygningen langs rørene, må åpning i grunnmur pak-
kes godt med plastisk masse, gummipakning e.l. Helst bør det brukes inn-
støpt varerør med pakning av gummi.


Rørene skal legges på et rørfundament bestående av minst 150 mm
tykt lag sand-, grus- eller friksjonsmasser. Ledningene må ikke legges
direkte på grøftebunnen. Grøftebunnen utjevnes. Ledningene må omslut-
tes av friksjonsmasser og overdekkes med et minst 300 mm tykt friksjons-
masselag. Ledningsfundament og omfylling skal bestå av knuste masser
med standard sortering mellom 2 og 16 mm, eller naturlige friksjonsmas-
ser med maks. standard sortering 22 mm. Gjenfyllingsmassen må ikke
inneholde steiner med tverrmål større enn 300 mm. 


Når grøftemassene er svært bløte, skal det bygges opp et fundament av
friksjonsmasser på en fiberduk (veiduk) klasse 5. Veiduken skal også
omslutte side- og overfyllingsmassene.


Når ledninger skal legges i steinfylling, må det også brukes veiduk for å
hindre massetransport. 


NB: Det bør ikke benyttes 0-fraksjon der det er fare for utvasking, for
eksempel i fjellgrøft. I fjellgrøft skal ledningene ligge med god klaring til
fjell.


Det må tas forholdsregler for å hindre langsgående forskyvninger av
ledning og grøftemasser, jf. kravene til omslutningsmasser som beskrevet
over.


I aggressiv grunn (syreholdig jord, alunskifer e.l.) skal rør av metallisk
materiale beskyttes mot korrosjon ved egnet utvendig beskyttelse. Til fyl-
ling av grøfter må ikke brukes slagg, alunskifer eller andre aggressive mas-
ser og heller ikke frossen fyllmasse.


Ledninger må ikke legges på frosset underlag. (Jf. også monterings-
anvisninger fra produsenten.)
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Se for øvrig NS 3420 og NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr. 5 og 6.
I offentlig kjørevei skal stikkledningen fortrinnsvis legges i varerør.


2.3.3 Tilknytning til hovedledning


Kommunen bestemmer hvilken metode som skal benyttes for tilknytning
på offentlig ledning og kan stille krav til innmåling (koordinatfesting) av
tilknytningspunkt.


For DN 125-300 hovedledninger tillates benyttet anboringer med 38 mm
hull for stikkledning opp til DN 54 (2”) diameter, utvendig målt. For DN
100 hovedledning benyttes anboringer med 32 mm hull for vanninnlegg
opp til DN 35 (1 ¼”) diameter, utvendig målt. Anboringen skal ligge minst
300 mm fra spissende, muffe eller kumvegg. 


Minste avstand mellom tilknytningspunkter på samme rør bestemmes
av kommunen. 


Anboring i kum må plasseres slik at stikkledningen ikke hindrer arbeid
i kummen. Stikkledningen må ikke plasseres rett under nedstignings-
åpningen, eller slik at den kan bli tråkket i stykker.


I endekum bør anboring plasseres før brannventilen eller eventuell
spyle-/tappeventil.


Stikkledning med dimensjon større enn DN 63 skal alltid tilknyttes
med T-rør, fortrinnsvis i kum. Stikkledninger av mufferør som tilknyttes
i kum, skal ha muffe (ledd) ved utsiden av kumveggen. Stikkledninger
uten muffer som tilknyttes i kum, skal føres gjennom kumveggen i varerør
med tykk, elastisk rullepakning av gummi. Varerøret støpes fast i kumveg-
gen. Hulltaking i kumvegg gjennomføres med kjerneboring, og det innset-
tes fleksibel gummipakning. Se også NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad
nr. 9. 


Innsettes T-rør i kum over hovedledningen, skal innleggets utvendige
hovedstengeventil anbringes i kummen. Kummen skal ha avløp. 


Ved tilkobling i kum kan mellomring benyttes der det ligger til rette for det.
På brannventilers rørplugg tillates ikke tilknytninger.
Anboringsarrangementet må anordnes slik at setningsskader/-brudd


ikke oppstår. Dette gjelder for alle typer rør.
Tilknytningen skal i regelen ligge innenfor linjer trukket vinkelrett fra


hovedledning mot eiendomsgrensene og om mulig ikke i gatekryss. 
Vanninnlegg må ikke føres til eller gjennom eksisterende offentlig kum


for spillvann.
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Når eksisterende tilknytning skal sløyfes, må det anborede parti på
hovedledningen utkobles. Kommunen bestemmer valg av metode. 


Se for øvrig NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr. 7.


2.4 Sikring mot forurensning


Vanninstallasjoner skal utføres slik at tilbakestrømning eller inntrenging
av urene væsker, stoffer eller gasser ikke kan finne sted. Dette gjelder også
for tilbakesuging eller inntrenging av vann fra andre vannkilder. 


Tilkopling av anordning for kjemisk, fysikalsk eller bakteriologisk for-
andring av vannets beskaffenhet tillates bare etter dispensasjon.


Før vanninstallasjon tas i bruk, skal det renspyles og om nødvendig
desinfiseres i samråd med kommunen. 


Abonnenten plikter å sørge for at offentlige vannledninger er sikret
mot tilbakestrømning i henhold til NS-EN 1717. Sikringsutstyr skal iht.
standarden finnes både 
• på alle tappesteder og ved alt utstyr tilkoblet eiendommens interne led-


ningsnett, og
• rett etter innvendig hovedstoppekran og før første avstikker.


Kravet gjelder også for midlertidige og provisoriske tilkoblinger. For eksis-
terende installasjoner skal standarden følges så langt kommunen anser det
nødvendig etter en nærmere risikovurdering.


Andre typer sikring enn de som framgår av NS-EN 1717 kan benyttes
dersom
• det skjer i henhold til beskrivelse i NKF og Norsk Vanns VA/Miljøblad


nr. 61 
• det er gitt tillatelse fra aktuell etat i kommunen


Vannledning må ikke legges gjennom ledninger eller beholdere e.l. som
kan bli fylt med avløpsvann eller med vann som inneholder smittestoffer
eller giftige kjemikalier. Vannledning må ikke legges i rom hvor ledningene
kan utsettes for skade.


Tappebatterier med anordning for regulering eller avstenging av utlø-
pet skal forsynes med tilbakeslagsventil på kaldt- og varmtvannstilførsel.


Se for øvrig NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr. 61.
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2.5 Stengeventiler


Enhver bygning skal ha innvendig hovedstengeventil plassert foran første
avstikker. Hver leilighet skal i tillegg ha egen stengeventil. 


Alle ledninger til utstyr som krever driftsmessig vedlikehold, skal gene-
relt utstyres med stengeventil.


Stikkledning skal ha utvendig, lett tilgjengelig og manøvrerbar stenge-
ventil av sterk utførelse.


Stengeventil på offentlig hovedledning må bare manøvreres av dem
som kommunen bemyndiger.


Stengeventiler skal være av godkjent type. Kuleventiler i dimensjon
større enn DN 20 skal ha ratt/gir. 


2.5.1 Utvendig hovedstengeventil


Utvendig hovedstengeventil av sterk utførelse (bakkekran) skal monteres
så nær hovedledning som mulig, men ikke i kjørebane. Ved åpen bebyg-
gelse skal stengeventiler plasseres like innenfor tomtegrense eller gjerde-
linje.


Ventilen skal kunne manøvreres fra terrenget. Spindel og varerør skal
være slik utført at belastningstrykk ikke kan overføres til ledningen. Vare-
røret avsluttes i plan med terreng. 


Anbringes hovedstengeventil like inntil gjerde, kan varerørets topp ligge
ca. 300 mm over terreng. 


Hovedstengeventil kan eventuelt plasseres i kum, men ikke i kum for
spillvann. 


Som hovedregel tillates kun én stikkledning til hver bygning. Når flere
stikkledninger til en bygning forbindes med hverandre, må hver stikkled-
ning forsynes med stengeventil og tilbakeslagsventil.


Ved felles stikkledning må hver eiendom ha egen stengeventil i tillegg
til felles stengeventil. 


På husveggen eller annet fast sted skal det oppsettes et skilt eller merke
som ved mål viser hovedstengeventilens beliggenhet. Skiltet eller merket
skal være lett synlig til alle årstider. 


Se for øvrig NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr. 7.
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2.5.2 Innvendige stengeventiler


Stengeventiler monteres på følgende steder:
• På alle oppleggsledninger i større bygninger (over 2 etasjer). På kaldt-


og varmtvannsledninger til hver leilighet eller på kaldt- og varmt-
vannsledninger for hver utstyrsgruppe


• Foran wc og spesielle apparater
• Foran utvendige tappeventiler (hageventiler) og på ledninger til uopp-


varmede rom


Alle stengeventiler må anbringes lett tilgjengelig og frostfritt.
Det må sørges for nødvendige uttappingsmuligheter.
Stengeventil tillates ikke anbrakt i innvendig stakekum. 


2.6 Vannmålere


Hovedvannmåler plasseres frostfritt på et lett tilgjengelig sted for avlesing.
Den skal monteres foran første avstikker og ved innvendig hovedstenge-
ventil. Vannmåler monteres i konsoll.


Vannmåler tillates ikke anbrakt i stakekum. På hver side av vannmåleren
skal det monteres en stengeventil med samme dimensjon som ledningen.


Vannmåleren må være lett utskiftbar. 
Utvendig vannmålerkum skal være minst 1000 mm i diameter. Bun-


nen skal støpes med fall mot sluk med tilbakeslagsordning. Vannmålerne
må monteres frostfritt. 


2.7 Varmtvann


2.7.1 Temperatur


Tappested for varmt forbruksvann må ikke gi så høy vanntemperatur at
noen skader seg. Dette kan gjøres ved bruk av blandearmaturer med tem-
peratursperre. 


Følgende maksimumstemperaturer anbefales på vann til bruk for per-
sonlig hygiene:
• barnehager, bygg for funksjonshemmede, trygdeboliger etc. 38 °C
• for øvrig 55 °C
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2.7.2 Legionellabakterier


Legionellabakterier kan være et problem i vannforsyningsanlegg. Innån-
ding av aerosoler inneholdende slike bakterier, for eksempel ved dusjing,
kan forårsake alvorlig lungesykdom.


Bakteriene dør ved temperaturer over 60 °C. Varmtvannsanlegget bør
derfor dimensjoneres slik at varmtvannstemperaturen holder minst 60 °C
i alle ledninger fram til blandesentraler. Interne ledningsnett bør
generelt utformes og dimensjoneres slik at varmtvannet holdes varmt og
kaldtvannet kaldt, og slik at vannsirkulasjonen i alle ledninger er best
mulig. Ledningsstrekk etter blandesentraler og fram til tappepunkter
der maksimumstemperaturen må begrenses pga. fare for skolding, må
være kortest mulig. 


Det bør legges til rette for forebyggende tiltak, for eksempel rengjøring,
desinfisering og varmebehandling. Se for øvrig Folkehelseinstituttets vei-
ledning om forebygging av legionellasmitte.


2.7.3 Vannvarmere og sikkerhetsventiler


Alle vannvarmere skal på tilførselsledningen for kaldt vann forsynes med
godkjent stengeventil.


Det skal nærmest vannvarmeren innsettes sikkerhetsventil innstilt på
maks 9 bar (900 kPa) og mellom denne og stengeventilen en tilbakeslags-
ventil.


Sikkerhetsventilen kan eventuelt være montert direkte til forråds-
magasinet. 


Direkte elektrisk oppvarmede vannvarmere skal utføres og monteres i
overensstemmelse med DSBs forskrifter. 


Avløpet fra sikkerhetsventiler skal føres til sluk eller annen ustengbar
avløpsinnretning. 


Vannvarmere og kjeler skal ha en tilstrekkelig stor og lett tilgjengelig
tømmeåpning, som forsynes med stengeventil. Også andre tømmemulig-
heter kan tillates. Vannvarmere med indirekte oppvarming skal forsynes
med tilstrekkelig stort ekspansjonskar.


Kommentar: For å forhindre skader etter installasjon av tilbakeslagsventil kan det in-


stalleres ekspansjonskar på tilførselsledningen til berederen. Dette vil også bidra til at


TEKs krav til energiøkonomisering blir ivaretatt. 
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På ekspansjonsledning må det ikke brukes stengeventiler. Eventuelt kan 3-
veis vekselventil brukes. 


2.8 Energiøkonomisering


Ved etablering av sanitærinstallasjoner bør det tilstrebes at god energiøko-
nomisering blir ivaretatt.


Kravet om at anlegg for varmt forbruksvann skal utføres slik at det
fremmer god energiøkonomisering, kan tilfredsstilles ved
• å isolere varmtvannsledninger og utstyr
• å bruke ledningsmaterialer med liten varmeledningsevne
• å ha små avstander mellom vannvarmer og tappested
• å begrense varmtvannsledningens innvendige volum
• å bruke vannsparende sanitærutstyr
• å bruke direkte elektrisk oppvarmede vannvarmere ved tappepunkt
• å benytte sirkulasjonsledning med pumpe
• å benytte selvregulerende varmekabel på varmtvannsledningene


De to sistnevnte punktene er aktuelle på anlegg med spesielt lange led-
ningsstrekninger.


Varmtvannsberedere fyrt med flytende eller gassformig brensel må ha
forbrenningsvirkningsgrad på minst 90 %.


3 Avløp


3.1 Dimensjonering


Spillvannet skal kunne bortledes i takt med tilløpet, slik at det ikke kan skje
oversvømmelser eller andre ulemper ved normal bruk av installasjonen.


Spillvannsystemet skal være slik at det ikke kan oppstå suge- eller
trykksvingninger som kan bryte vannlukket i vannlåser.


Overvann og grunnvann må kunne bortledes slik at det ikke kan opp-
stå oversvømmelse eller andre ulemper ved dimensjonerende regn- og
smeltevannsmengder for området. Kommunen kan fastsette nærmere
regler om dette.
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Dimensjonsbetegnelsene i de tekniske bestemmelsene gjelder utvendig
målte rør. For dimensjonering gjelder innvendig diameter.


Krav til dimensjonering av avløpsledninger tilfredsstilles om ledning-
ene dimensjoneres etter NS 3055.


3.1.1 Spillvannsledninger


Det tillates brukt kun godkjente avløpsrør som takavløpsledninger og
uttrekksledninger.


3.1.1.1 Spillvannsmengder


Det skal ved dimensjoneringen av spillvannsmengder benyttes de normal-
vannmengder som er oppgitt i tabell 13 for de enkelte utstyrsgjenstander. 


3.1.1.2  Samtidighet


Maks. samtidig belastning tas ut av figur 7 på grunnlag av sum vannmeng-
der etter tabell 13. For spesielle bygninger, så som vaskerier, industribygg,
badeanlegg o.l., må samtidigheten fastsettes i hvert enkelt tilfelle.


Samtidig belastning på en ledningsstrekning kan aldri bli mindre enn
normalvannmengden fra den utstyrsgjenstand som har størst avløps-
mengde etter tabell 13.


3.1.1.3  Belastning av ventilerte spillvannsledninger


Stående ventilerte spillvannsledninger skal dimensjoneres etter tabell 14.
Liggende ventilerte spillvannsledninger skal dimensjoneres etter dia-


grammet i figur 8 for støpejernsrør og diagrammet i figur 9 for plastrør.
På diagrammet i figurene 8 og 9 viser den nedre avgrensningslinjen de


minste fall som kan brukes for å oppnå selvrensing. 
På DN 90 nedfallsrør bør grenrør til wc monteres under øvrige grenrør


i hver etasje. 
Uavhengig av dimensjoner gitt i tabeller og diagrammer gjelder føl-


gende begrensninger:
• Minste dimensjon på utvendig stikkledning er DN 110 (utvendig målt)
• Minste dimensjon på ventilert bunnledning under kjellergulv er DN


110, bortsett fra grenledning til ett enkelt opplegg eller utstyr. Minste
dimensjon til ett opplegg eller ett utstyr er DN 75 for bunnledning. 


• Minste dimensjon for wc-avløp er DN 90.
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• Maksimalt antall wc som kan tilknyttes stående ventilert spillvannsled-
ning, er
– 6 wc med DN 90 ledning
– 20 wc med DN 110 ledning
– 55 wc med DN 135 støpejernsledning og DN 125 plastledning


3.1.1.4  Belastning av ikke-ventilerte spillvannsledninger


Ikke-ventilerte spillvannsledninger dimensjoneres etter tabell 16 på grunn-
lag av spillvannsmengdene fra sanitærinstallasjonene (se tabell 13) uten
reduksjon for samtidighet. Tabellen angir også den maksimale lengden av
liggende ledninger og den maksimale fallhøyden, begge regnet fra forgre-
ningspunktet på den ventilerte ledningen, se figur 10 a.


Summen av lengdene av de enkelte liggende ledninger kan ikke være
større enn 10 m målt fra forgreningspunktet fram til vertikalt under vann-
låsen. Den maksimale fallhøyden kan tilsvarende ikke være større enn 4 m
målt fra forgreningspunktet og opp til vannstanden i vannlåsen.


For de minste dimensjonene DN 25, 32 og 40 må det brukes overgang
til større dimensjoner når de oppgitte lengder eller fallhøyder overskrides.


For wc-avløp kan forgrening på ikke-ventilert stående ledning bare
skje opp til maks. 1 m vertikalt målt fra forgreningspunktet på den venti-
lerte ledningen, se figur 10 a. Andre detaljer for wc-avløp går fram av figur
10 b og c.


For ikke-ventilert bunnledning er minste tillatte dimensjon DN 75 og
minste fall 1:60.


Spillvannsledning fra et sanitærutstyr til et sluk e.l. (dvs. avløp uten
selvstendig vannlås) skal i gulv ha DN 32 dimensjon og opptil 0,9 l/s. For
0,3 l/s kan det brukes DN 25 dimensjon over gulv. Vannlåsens dimensjon
uttas etter tabell 17.


Et DN 75 badesluk kan belastes med enten
– 1 badekar (0,9 l/s) eller vaskekar (0,6 1/s) samt 3 utstyr à 0,3 l/s
– eller 3 dusjer à 0,4 l/s 
– eller 6 servanter i serie à 0,3 l/s eller tilsvarende belastning


Alt utstyr skal stå i samme rom som sluket. Avløpet fra en servant i nabo-
rom i samme leilighet kan føres til sluket. Lydoverføring må da hindres ved
ekstra vannlås med dimensjon DN 25 x 32.
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Plastsluk må bare brukes i forbindelse med vanntett plastgulvbelegg,
eller tetningsmembran i betonggulv. Felles sideledning tillates bare for
utstyr i samme leilighet.


3.1.1.5  Ventilasjon


I enhver bygning skal avløpsnettet ha minst en ventilasjonsledning med
fritt atmosfærisk utløp. Ventilasjonsledningen kan ikke ha mindre dimen-
sjon enn største sideledning på opplegget. 


Ventilasjonsledninger føres over tak og minst 2 000 mm til side for,
eller 500 mm over, vindu eller ventilasjonstilførsel. Takavløp godkjennes
ikke som ventilasjonsledning.


Forbindelsen mellom sideledning og sekundærventilasjonsledning
skal ligge minst 300 mm høyere enn det utstyret som har avløp til sideled-
ningen.


Minste dimensjon for ventilasjonsledning er DN 75 for sum normal-
vannmengde på maksimalt 5,0 l/s på nedfallsledningen. Dimensjonen må
uansett ikke være mindre enn største dimensjon på sideledning som er til-
knyttet nedfallsledningen. 


For felleslufting av inntil 3 stående spillvannsledninger (nedfallsrør)
brukes dimensjon DN 90. For felleslufting av flere enn 3 stående spill-
vannsledninger brukes dimensjon DN 110.


Vakuumventiler («lufteventiler») må i boliger plasseres på loft og ellers
i overensstemmelse med produktets godkjenningsbetingelser.


Ventilasjonsledninger i kalde rom bør isoleres.


3.1.2 Overvanns- og drensledninger


Takvann og overflatevann (overvann) skal infiltreres i grunnen, ledes bort
i eget avløp til vassdrag eller fordrøyes, og må ikke tilføres kommunens
ledninger uten samtykke fra kommunen. Bortledning av overvann og
drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller andre
ulemper ved dimensjonerende regnintensitet.


3.1.2.1  Overvannsmengder


Overvannsledningenes belastning kan beregnes på grunnlag av sannsynlig
maksimal regnintensitet for området og de forskjellige nedslagsfelters
areal og beskaffenhet etter formelen:


Q = q (k1 A1+ k2 A2 + ...)
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hvor Q = belastning i l/s (største overvannsmengde)
q = maksimal dimensjonerende regnintensitet i l/s m2


k1, k2 osv. = avløpskoeffisienter etter tabell 19 
A1, A2 osv. = nedbørsarealer i m2


Kommentar: Det er store usikkerhetsmomenter knyttet til beregning av overvanns-


mengde, og det kan være store geografiske/lokale variasjoner. For de fleste bygning-


er/områder som omfattes av disse bestemmelsene vil det være snakk om korte


konsentrasjonstider, ofte i størrelsesorden 2 min. Det anbefales å dimensjonere for


20 års gjentaksintervall.


For lokal bestemmelse av dimensjonerende regnintensitet anbefales det generelt


å benytte IVF-kurver fra Meteorologisk Institutt. Disse oppdateres løpende i forhold til


regnhendelser som følge av klimaendringer. 


Veiledende eksempel på regnintensiteter i en «typisk østlandskommune» ved


konsentrasjonstid på 2 min:


1 års gjentaksintervall:  0,02 l/s m2


20 års gjentaksintervall:  0,04 l/s m2


Ved gitt regnintensitet og areal kan største overvannsmengde eventuelt tas
ut etter figur 11.


Når beregnet overvannsmengde krever rørdimensjon DN 200 eller
større skal stikkledningen dimensjoneres etter de regler som gjelder for
hovedledninger i respektive kommune (i henhold til VA-norm eller lig-
nende).


3.1.2.2 Belastning av overvannsledninger


Stående overvannsledninger (som ikke er utført som trykkledninger)
dimensjoneres etter tabell 20 for støpejernsrør og figur 13 for plastrør
(diagrammets øvre del).


Med spesialutførte taksluk kan fabrikantens godkjente dimensjone-
ringsmåte brukes. 


Liggende overvannsledninger dimensjoneres etter diagrammet i figur
12 for støpejernsrør og betongrør og figur 13 for plastrør.


Minste tillatte dimensjon på utvendige, nedgravde ledninger er DN
110.
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3.1.3 Fellesledninger


Å føre overvann og spillvann i samme stikkledning vil normalt ikke bli til-
latt. 


3.1.4 Trekninger


Ved stående spillvanns- og overvannsledninger hvor det inngår en lig-
gende del (trekning), skal denne delen alltid dimensjoneres som liggende. 


Den stående delen av ledninger som er nedenfor trekningen, dimen-
sjoneres prinsipielt som stående, men må ikke ha mindre dimensjon enn
trekningen. 


Avsatser etter NS 3066 regnes som stående ledning. 


3.1.5 Retnings- og dimensjonsforandring i bygning


Det er ikke tillatt å innsnevre tverrsnittet i strømningsretningen. Kommu-
nen kan, i spesielle tilfeller og etter søknad, fravike dette kravet. Retnings-
forandringer utføres med bend. Ved overgang fra stående ledning til lig-
gende skal det brukes bend med stor radius eller 2 stk. 45° bend.


3.1.6 Tetthetskrav


Avløpsledning må ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje ved maksimalt fore-
kommende prøvetrykk.


Det skal foretas trykkprøving for avløpsledning i henhold til NS-EN
1610 for utvendige ledninger og NS-EN 12056 for innvendige ledninger.


3.2 Utførelse


Avløpsledninger må legges slik at skadelige bruddpåkjenninger og varme-
påkjenninger unngås.


Skjøter for rør, rørdeler og utstyr mm. skal utføres slik at skjøtene får
en kvalitet som mest mulig tilsvarer rørmaterialet.


Avløpsledninger må sikres mot frost.
Nødvendige inspeksjons- og stakekummer må innsettes.
Sanitærinstallasjoner som har stengbare avløp, må ha overløp, unntatt


når de plasseres i rom med sluk. 
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Til spillvannsledninger skal det bare føres spillvann, mens overvann og
drensvann skal føres til overvannsledninger. Som hovedregel legges stikk-
ledningene som separatsystem, uavhengig av hovedledningssystemet.
Dette gjelder også ved omlegging. 


Alt overvann skal passere sandfang før det slippes inn på hovedled-
ning.


Kommunen kan kreve tak- og overvann infiltrert i grunnen etter nær-
mere regler.


Avløpsinstallasjoner plasseres slik at det ikke oppstår skade på andre
bygningsdeler, og slik at lekkasjer oppdages raskt og gjør minst mulig
skade.


Ved planlegging og utførelse av slike installasjoner må det legges til
rette for framtidig vedlikehold og utskifting. Det gjelder særlig for lednin-
ger som ligger skjult i bygningskroppen.


3.2.1 Montering av avløpsledning i bygning


Det må påses at bærende bygningskonstruksjoner eller andre installasjo-
ner ikke skades. 


Stakeluker og vannlåser etc. skal være tilgjengelige.
Der hvor det er fare for kondensering, må ledningene varmeisoleres


såfremt kondens antas å medføre ulemper. Kobberrør som innstøpes i
gulv, skal isoleres. 


Når stående ledninger blir lagt i slisser, skal sliss ved hvert gulv ha
inspeksjonsåpning, dekket med avtakbar plate. 


Stående ledninger skal forsynes med minst ett klammer i hver etasje.
Om nødvendig forsynes ledningene med effektive forankringer.


Liggende støpejernavløpsledninger over kjellergulv skal understøttes
solid like ved stående del og for øvrig med en avstand av ikke over 1,80 m. 


Plastledninger skal understøttes og festes slik at fall opprettholdes uten
nedbøyning ved varmepåkjenning. Klammeravstanden på stående ledninger
skal ikke være større enn ca. 20 ganger diameteren og på liggende lednin-
ger ca. 10 ganger diameteren, og skal for øvrig avpasses materialtype og
dimensjon.


Bunnledninger av plast skal legges på fundament av friksjonsmasser (av
finpukk) med kornstørrelse 4–16 mm. Det skal være minimum 100 mm
sjikt av finpukk under, over og til side for ytterkant av røret, eller gis tilsva-
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rende betongomstøp. Minste tillatte overdekning over topp rør (for lig-
gende bunnledning) til ferdig gulv er 100 mm.


Når ledninger føres gjennom en branncelle, må gjennomføringen tet-
tes med godkjent materiale. Rørledninger av ikke-godkjent materiale kan
bare føres gjennom en branncelle når det treffes betryggende tiltak for å
hindre spredning av brann, jf. byggeforskriftene og brannforskriftene. 


3.2.2 Legging av avløpsledning i grøfter


Avløpsledninger tillates ikke lagt under fundamenter for piper, kjeler etc.
Ved separatsystem skal overvannsledningen legges til venstre for spill-


vannsledningen, sett mot strømningsretningen.
Frostfri dybde oppgis av kommunen.
Ledninger gjennom grunnmur skal som hovedregel ikke støpes fast,


men legges med god klaring. Ledninger skal normalt legges vinkelrett
gjennom grunnmur. Når det er fare for at grunnvann, gass, jordmasser etc.
kan trenge inn i bygningen langs rørene, skal de støpes fast i grunnmuren.
Ledninger med muffe skal ha muffe (ledd) ved utsiden av grunnmuren.
Ledninger uten muffe skal føres gjennom grunnmuren i varerør med tykk,
elastisk pakning av gummi. Varerøret støpes fast i grunnmuren. 


Se også NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr. 9.
I aggressiv grunn (syreholdig jord, alunskifer e.l.) skal rørene isoleres


slik at skade ikke oppstår.
Fundamentering, legging og omfylling av rør, samt gjenfylling av grøft


skal for øvrig skje i samsvar med bestemmelsene i pkt. 2.3.2.
Store private ledninger med dimensjon DN 200 eller større, som går til


flere abonnenter og som må karakteriseres som hovedledninger, skal ha
beliggenhet og utføres i samsvar med de bestemmelser som gjelder for
anlegg av hovedledninger.


Jf. NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr. 5 og 6. 


3.2.3 Sammenslutninger av ledninger


På liggende ledninger skal maks. grenvinkel være 67,5°. Fortrinnsvis skal
45° brukes. Dobbelt grenrør tillates ikke. På stående ledning må maks.
grenrørsvinkel være 88°. 
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3.2.4 Kummer


Kummer som er dype (over 2000 mm) skal ha godkjent nedstigningsan-
ordning. 


Utendørs kummer bør plasseres minst 1000 mm fra grunnmur. 
På trafikkarealer skal det brukes kumlokk og rammer av støpejern i


henhold til NS 1990, 1991, 1992, 1995 og NS-EN 124.


3.2.5 Stake-/spylepunkt


Spillvanns- og overvannsledning skal ha separate stakekummer.
Spillvannsledning skal være tilstrekkelig selvrensende slik at slamavlei-


ring i rørledningen blir minimal. Det skal monteres stakeanordning på
følgende steder:
• Ett stakepunkt for stikkledninger
• For utvendig spillvannsledninger maks. 40 m mellom stakepunktene,


men maks. 20 m til første kum etter forgrening med hovedledning
• For utvendige overvannsledninger maks. 80 m mellom stakepunktene,


men maks. 40 m til første kum
• For innvendige spillvannsledninger maks. 20 m mellom stakepunktene
• For innvendige overvannsledninger maks. 40 m mellom stakepunkte-


ne
• Ved vinkelendringer på til sammen 90° eller mer


Innvendige stakekummer skal, når de er firkantede, være minimum 600 x
600 mm for inntil 750 mm dybde. For øvrig tilpasses størrelsen etter dyb-
den. Innvendige stakepunkt kan eventuelt være 45° grenrør med ters i
gulvnivå. Maksimum en forgrening er tillatt før innvendig stakepunkt. 


Stakerør skal anbringes på alle stående ledninger like over liggende led-
ninger. Ved trekninger, unntatt avsatsrør, anbringes stakerør like over
trekningen.


Som stakeordning i bygninger godkjennes, foruten stakekum, stakerør
og terset grenrør.


Istedenfor innvendig stakekum kan det brukes utvendig stakekum i en
avstand av maksimum 2,0 m fra grunnmur. Samtlige opplegg samt lig-
gende ledninger på over 300 mm skal ha stakeluke ved gulvnivå. 


Utvendige stikkledninger skal forsynes med minimum ett stakepunkt
eller kum, samt på vinkelendringer 90 grader.
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Det kan brukes prefabrikkerte typegodkjente stakekummer med min-
dre kumdiameter. 


Dersom det brukes utvendige stakekummer av betong, skal diameter
være minst 1200 m.


3.2.6 Overvannssluk


Overvann fra vei og gårdsplass skal passere sandfang med minimum 1000 mm
diameter før det slippes inn på hovedledning. Vinkelvannlås i sandfang-
kummer skal ha samme dimensjon som utløpsledning. Sandfangsdybde
skal være min. 300 mm. Vinkelvannlås er min. 100 mm. Hjelpesluk uten
sandfang og vannlås kan også benyttes i tilknytning til overvannskum.


Minste dimensjon på avløpsledning fra overvannssluk er DN 110.
Bunn utløp (vannstand) skal ligge minst 100 mm over topp hovedover-
vannsledning, målt fra forgreningspunktet. 


Det kan brukes prefabrikkerte typegodkjente overvannssluk med min-
dre kumdiameter. 


3.2.7 Drenskum


Drenskum av betong skal være minst 1000 mm i diameter og forsynes med
100 mm vinkelvannlås. Prefabrikkerte typegodkjente drenskummer kan
utføres med mindre kumdiameter.


Fortrinnsvis skal kun drensvann føres til drenskum.
Når takvann føres til drenskum, gjøres det med separat ledning, og


avløpet må dimensjoneres for dette.
Bunnen av drensrøret ved innløp i kummen skal ligge minst 150 mm


over vannstand (utløpets innvendige bunn). Sandfanget skal være 300
mm dypt.


Drenskum plasseres som regel utvendig og forsynes med tett lokk og
om nødvendig kjøresterkt. 


Minste dimensjon på avløpsledning fra drenskum er DN 110.
Bunn utløp (vannstand) i drenskum skal ligge minst 100 mm over


topp hovedovervannsledning målt fra forgreningspunktet i gata.


3.2.8 Pumpekum


Plassbygde pumpekummer skal være minst 1000 mm i diameter eller
minst 1000 x 1000 mm i firkant og utføres vanntett.
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Det skal brukes elektrisk drevet pumpe med automatisk igangsetting.
Det må være varslingsanordning ved pumpestopp (feil).


Ved to eller flere brukere av samme pumpekum, må hver boenhet vars-
les ved pumpefeil.


I gravitasjonspunktet på pumpeledningen må det monteres kum for
avlastning av pumpetrykket mot hovedledning. 


Det tillates ikke nødoverløp i pumpekum for spillvann.
Pumpekum for overvann bør utstyres med ejektor eller tilsvarende.
Pumpeledningen skal sikres mot tilbakeslag.
Pumpekum monteres og forsynes med tett lokk av stålplater, støpejern


eller annet godkjent materiale. Kum for spillvann må ventileres.
Typegodkjente komplette pumpeanlegg må installeres i overensstem-


melse med fabrikantens godkjente monteringsanvisning.


3.2.9 Tilknytning til hovedledning


Kommunen bestemmer hvilken metode som skal benyttes for tilknytning
til offentlig ledning og kan stille krav til innmåling (koordinatfesting) av
tilknytningspunkt.


Minsteavstand mellom tilknytningspunktene bestemmes av kommu-
nen.


Stikkledninger for avløp kan tilknyttes hovedledningsnettet i offentlig
kum. Det forlanges ikke kum ved hver tilknytning. Når eksisterende eller
planlagt kum på hovedledningen ligger til rette for tilknytning, skal denne
tilknytningen foretas i kummen.


Stikkledningene knyttes til hovedledning med grenrør, sadelstykke
med eller uten klammer eller kort mufferør, avhengig av hovedledningens
størrelse og materiale. Se NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr. 33.


På hovedledning d ≤ DN 600 skal stikkledningen føres inn i øvre halvdel.
På hovedledning d > DN 600 skal stikkledningen føres inn i øvre tre-


del.
Hull på hovedledninger skal utføres med kjerneboring.
På hovedledninger med d > DN 800 kan innføringsvinkelen være 90°


og ved mindre dimensjoner 45°.
Stikkledningen må ikke noe sted stikke inn i hovedledningens frie


gjennomløp. Se også NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr. 33.
Ved tilknytning til kum skal stikkledningen ha muffe (ledd) ved utsi-


den av kumvegg. Se også NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr. 9.
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Når en tilknytning skal opphøre, må stikkledningen plugges nærmest
hovedledningen eller der kommunen anviser.


3.3 Beskyttelse mot luktproblemer


Enhver sanitærinstallasjon som er knyttet direkte til avløpsanlegget, skal
ha vannlås så nær installasjonen som mulig.


Vannlåsene skal være selvrensende eller lett rensbare.
I bygning skal enhver avløpsanordning for spillvann ha tilførsel av


vann slik at vannlåsene alltid kan være vannfylt. 
Overvanns- og grunnvannsinstallasjoner må forsynes med vannlås


såfremt luktulemper kan forventes å oppstå.
Vannlåser skal dimensjoneres slik at inn- og utløpet svarer til tabell 17.


Lukningshøyden skal være minst 50 mm for sanitærinstallasjoner.
Sluk i badstue skal ikke ha vannlås, men avløpet føres til sluk med


vannlås, ev. nærmeste sluk i naborom (f.eks. baderom).
Nedfallsledning for takvann som er tilknyttet ledning som også fører


spillvann, skal passere vannlås dersom nedløpet ligger mindre enn 2000
mm til side for eller mindre enn 500 mm over vindu/oppholdssted.


Avløp fra balkong kan føres direkte til taknedløp når avløpet fra dette
passerer en vannlås. Unntaket er når taknedløp føres til utkast på terreng.


Avløp fra lyskasser, utvendig trappenedgang og nedkjørsler skal pas-
sere vannlås. Er arealet < 5 m2, kan avløpet tilkoples bygningens drensrør
uten vannlås, men sluket skal ha sandfang.


3.4 Beskyttelse mot slamavleiring


Avløpsledninger må legges på en slik måte og med slikt fall at slamavlei-
ringer o.l. unngås i størst mulig grad. Ledningssystemet må forsynes med
renseanordninger i et omfang som gjør det mulig å kunne stake og rense
systemet ved behov. Se for øvrig pkt. 3.2.5.


Spillvannsledning skal være tilstrekkelig selvrensende slik at slamavlei-
ring i rørledningen blir minimal. 


Under byggearbeider skal avrenning fra anleggsområder ikke føres til
hovedledninger uten spesiell tillatelse fra kommunen.
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3.5 Beskyttelse mot tilbakeslag fra 
hovedledninger og inntrenging av høyvann


Vannstand i laveste monterte vannlås og innvendige kummer og tanker
må ligge minst 900 mm høyere enn innvendig topp hovedledning målt i
stikkledningens forgreningspunkt på hovedledning. Dersom avløpsvan-
net pumpes, gjelder tilsvarende høydekrav målt til det høyeste gravita-
sjonspunktet på pumpeledningen. Der hovedledning er forutsatt å fun-
gere med overtrykk, regnes denne høyden fra beregnet trykklinje på
hovedledning ved stikkledningens forgrening. 


Vannstand i utvendige kummer og tanker må ligge minst 100 mm over
innvendig topp hovedkloakkledning målt i stikkledningenes forgrening på
denne. 


For å hindre oversvømmelse av sjøvann fra kommunens ledning for
avløpsvann, må den lavest monterte avløpsåpningen (vannlås i utstyr og
vannstand i kummer og tanker) ikke ligge lavere enn den største høyvann-
stand som fastsettes av kommunen i forhold til kommunenes offisielle
nullnivå for kartverk og oppmåling. Kravet til 900 mm overhøyde som
beskrevet ovenfor gjelder uansett. 


Kan avløpet ikke føres med naturlig fall og nødvendig overhøyde til
hovedledning, sjø eller elv, skal avløpsvannet føres til kum, hvorfra det
pumpes opp i avløpssystemet. Spillvann og overvann skal føres til hver sin
pumpekum. Slike systemer må sikres mot oppstuvning ved strømbrudd,
pumpehavari e.l. 


Andre løsninger enn pumping kan godkjennes av kommunen etter
særskilt søknad.


3.6 Renovering av avløpsledninger


Renovering av avløpsledninger med små dimensjoner bør utføres med
utblokking og inntrekking av ny ledning slik at minstedimensjonen opp-
rettholdes. 


I spesielle tilfeller vil kommunen etter nærmere vurdering kunne godta
renovering med løsninger som i bare liten grad reduserer tverrsnittet
(strømpeløsninger).
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3.7 Utskillere og renseanlegg


Utskillere og renseanlegg må plasseres på hensiktsmessig og lett tilgjenge-
lig sted for vedlikehold og tømming.


3.7.1 Olje- og bensinutskillere


Olje- og bensinutskillere skal dimensjoneres og utføres i overensstem-
melse med gjeldende forskrifter, utslippstillatelser og eventuelle øvrige vil-
kår.


Avløp til utskiller skal ikke ha vannlås. Avløpsterskel fra oljeutskiller
må ha samme høydeforhold til hovedledning som bestemt for laveste
vannlås, jf. pkt. 3.5.


Overvann, drensvann og spillvann fra andre installasjoner tillates ikke
ført til olje- og bensinutskiller. Utvendig bilvaskeplass må avgrenses fra
øvrig terreng slik at overvann fra tilstøtende terreng ikke kan renne inn i
utskilleren. Plassen tilpasses antall biler som kan vaskes samtidig. Ved
utskillerens utløp må det settes en inspeksjonskum. Avløp føres til spill-
vannsledning.


3.7.2 Fettutskillere


Fettutskillere skal dimensjoneres og driftes i henhold til NS-EN 1825-1 og
1825-2. For øvrig henvises det til forurensningsforskriftens kapittel 15A-4
og eventuell kommunal forskrift om fettutskillere.


Innendørs utskillere skal om mulig plasseres i kjeller i eget uoppvar-
met, men frostfritt og ventilert rom som er lett tilgjengelig. Utskilleren skal
ha luft- og vanntett lokk. 


Utskillere skal bare tilføres fettholdig avløpsvann. Tilløpet skal luftes.
Eventuell tilkopling til annen lufteledning for spillvann skal være minst
300 mm over øverste utstyr.


En slik separat lufting kan ofte bli svært kostbar, særlig ved installasjon
i eksisterende bygning. I slike tilfeller kan lufting via tilløpsledningen god-
tas hvis ledningen ikke er for lang. Lengden på tilførselsrøret må ikke over-
skride 10 m.


Hvis det er fare for at utskilleren kan tømmes ved hevertvirkning, skal
utløpsledningen forsynes med lufteledning med minst DN 50 dimensjon.
Den føres inn på tilløpsledningen 300 mm over øverste monterte utstyr.
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Dette bortfaller hvis utløpsdykker/skillevegg er forsynt med lufterør inne i
selve utskilleren. 


3.7.3 Øvrige utskillere


Der hvor det er fare for at avløpsvannet kan inneholde giftige, korrosive,
veksthemmende væsker eller stoffer, må det installeres betryggende nøy-
traliseringsanlegg. Anleggene må godkjennes i hvert enkelt tilfelle. Det
henvises til forurensningsforskriftens kap. 15 og 15a. Se også administra-
tive bestemmelser pkt. 3.12.
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Vedlegg


1) For flere spylerventiler i serie regnes de øvrige med 0,2 l/s i tillegg som samtidighet. For urinaler 


regnes 0,2 l/s i tillegg pr. 0,60 m.


Tabell 1. Normalvannmengder for tappesteder (Nvm.)


Tappested
Normalvannmengder l/s


kaldt varmt


Drikkefontene


Klosettsisterne


Servantbatteri


0,05


0,1


0,1


–


–


0,1


Bidébatteri


Tappeventil/slangekran (innendørs)


Oppvaskbatteri


0,1


0,2


0,2


0,1


0,2


0,2


Batteri til utslagsvask og til skyllekar/vaskekar


Dusjbatteri


Vaskemaskin til husholdninger


0,2


0,2


0,2


0,2


0,2


0,2


Oppvaskmaskin til husholdninger


Badebatteri


Hagekran, gårdskran


0,2


0,3


0,4


–


0,3


–


Spyleventil for urinaler


Spyleventil for WC


0,41)


1,31)
–


–


Prefabrikkert dusjløsning m. flere hoder Må undersøkes i hvert enkelt tilfelle.
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Tabell 2. Tabell over maks. sannsynlig vannmengde
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Tabell 3. Vanlig forekommende enkeltmotstand (trykktap) i tappearmaturer


*) Som regel anbefales å bruke hastigheter for 10 °C for kaldtvannsledninger og hastighet for 50 °C 


for varmtvannsledninger.


Tabell 4. Maksimale hastigheter i kobberrør for å unngå korrosjon
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Tabell 5. Støynivå i armatur


For fordelingsledninger kan ved tilnærmet dimensjoneringsberegning brukes en midlere 


bevegelsesmotstand (for friksjons- og enkeltmotstand) = 2,0 kPa/m for samtlige dimensjoner 


unntatt for 12 og 15 mm samt 1/2”-5/8”, hvor trykktapet kan regnes = 10,0 kPa/m. Konstante 


vannuttak må i sin helhet tillegges den funne sannsynlige maks. belastning.


(For plastrør kan tabellen brukes for tilsvarende innvendig diameter – jf. tabell 8.)


Tabell 6. Belastning for fordelingsledninger av kobberrør uten avsetning


NB! Tabellen gjelder kun for forenklet (tilnærmet) dimensjonering. Se pkt. 2.1.7.
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Figur 2. Diagram for dimensjonering av koplingsledning


Tabellen er basert på et vanntrykk ved innlegget i bygningen på ca. 3,5-4 bar og trykktap i 


tappearmatur på ca. 1,0-1,5 bar


Tabell 7. Dimensjoner på koplingsledninger av kobberrør


Koblingsledningens lengde, m


qn = normalvannmengde


I diagrammet er det bare vist utvendig diameter i millimeter. Tilsvarende mål i tommer er som følger:


8 mm 3/8”


12 mm 1/2”


15 mm 5/8”


Tr
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Anvendelse: Rørledninger hvor det ikke forventes avsetning eller korrosjon


Temperaturområde: Ved 0 °C er feilen på trykktapet maksimalt + 10 % og ved 55 °C maksimalt ÷ 25 %


Figuren gjelder innvendig diameter.


Avtegnet etter SBI-nomogram


Figur 3 a. Nomogram for kobberrør i mm-serien uten avsetning. Vann 10 °C
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Anvendelse: Rørledninger hvor det ikke forventes avsetning eller korrosjon


Temperaturområde: Ved 0 °C er feilen på trykktapet maksimalt + 10 % og ved 55 °C maksimalt 


÷ 25 %


Utvendig diameter (basismal): NS 1758 og NS-EN 1057


Avtegnet etter SBI-nomogram


Figur 3 b. Nomogram for kobberrør i tommerserien uten avsetning. Vann 10 °C
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Anvendelse: Rørledninger hvor det forventes avsetning eller korrosjon (k = 0,15 mm)


Temperaturområde: Ved 0 °C er feilen på trykktapet maksimalt + 10 % og ved 55 °C maksimalt ÷ 


25 %


Avtegnet etter SBI-nomogram


Figur 4. Nomogram for kobberrør med avsetning. Vann 10 °C


742_Tekniske_bestemmelser.book  Page 45  Tuesday, October 7, 2008  9:31 AM







TEKN ISKE BESTEMMELSER46


Anvendelse: Rørledninger av plast, hvor det ikke forventes avsetning. Nomogrammet er basert på 
målinger utført på PVC- og PE 50-rør. Det bemerkes at den innvendige røroverflates ruhet – og 
dermed trykktapet – kan variere noe med framstillingsprosessen og plastmaterialet
Temperaturområde: Ved 0 °C er feilen på trykktapet maksimalt + 10 % og ved 55 °C maksimalt ÷ 25 %


Figur 5. Nomogram for plastrør. Vann 10 °C
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Tabell 8. Tabell over innvendig diameter som kan benyttes for dimensjonering av 


plastledninger. Diameteren er beregnet ut fra midlere godstykkelse og avrundet til hele tall.


Tabell 9. Motstandstall i rørdeler og ventiler. Grunnlag for beregning av enkeltmotstand
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Figur 6. Trykktap i vannmålere i kPa


Merknad: Største tillatte trykktap er 40 kPa ved dimensjonerende vannmengde
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Tabell 10. Avstand mellom klammer (rørbærere)
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Tabell 11. Tabell over innvendig diameter som kan benyttes for en del rørtyper med 


dimensjon mindre enn 50 mm. De innvendige diametere er cirkamål


Tabell 12. Tabell over innvendig diameter som kan benyttes for dimensjonering av 


avløpsledninger. Diameteren er beregnet ut fra en midlere godstykkelse for rørene og 


avrundet til hele tall
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*) Planvask er liten utslagsvask i plan med oppvaskkummen.


Tabell 13. Normalvannmengde fra utstyr med selvstendig vannlås


Sum normalvannmengde, l/s (etter tabell 13)


Kurve B: Sykehus, hoteller, kinoer, forsamlingsrom, skoler, kaserner og offentlige badeanlegg


Kurve A: Boligbygg, forretningsbygg og aldershjem


For andre bygninger og anlegg skal samtidigheten vurderes i det enkelte tilfellet.


Figur 7. Største samtidige belastning av spillvann 
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(Merk at det er summen av normalvannmengden som er oppgitt i tabellen.)


Tabell 14. Tillatt belastning av stående ventilerte spillvannsledninger


Tabell 15. Omregningstabell for trykkenheter
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Figur 8. Dimensjoneringsdiagram for liggende ventilerte spillvannsledninger (innvendig 


diameter) av støpejern og betong


Figur 9. Dimensjoneringsdiagram for liggende ventilerte spillvannsledninger (innvendig 


diameter) av plast
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1) Maks 1 wc, se figur 10 a


Tabell 16. Tillatt belastning for ikke-ventilerte spillvannsledninger


Merk: Vannmengdeverdiene gjelder sum normalvannmengde etter tabell 13.


Minste fall er 1:60.
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Figur 10 a. Maksimal lengde L og fallhøyde H på ikke-ventilerte spillvannsledninger
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Figur 10 b Figur 10 c


På figur 10 b går det fram at høyden fra nærmeste grenrørs underkant til vannstanden i 


vannlåsen skal være minst 10 cm. Eventuelt må spesialformet grenrør brukes. Dette for å 


hindre tilbakeslag av spillvann.


For å hindre utsuging av sluket på figur 10 c, må avløpsledning mellom wc og opplegget ha 


dimensjonen 110 mm (og ikke 90 mm).


Tabell 17. Dimensjoner på vannlåser


Tabell 18. Dimensjoner på gulvsluk
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Tabell 19. Avløpskoeffisienter


Figur 11. Overvannsmengde l/s for k = 1,0 ved forskjellige regnintensiteter


Tabell 20. Maksimal belastning av stående overvannsledninger av støpejern
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Figur 12. Dimensjoneringsdiagram for overvannsledninger av støpejern (og betong) 


(innvendig diameter)
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Figur 13. Dimensjoneringsdiagram for overvannsledninger av plast (innvendig diameter)
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Kapittel 0.  Oppsummering 
 
LEON  – prinsippet om at tjenester skal tildeles og utøves på Laveste Effektive Omsorgs Nivå står 
sentralt i pleie og omsorgstjenestene.  Prinsippet innebærer at tjenester ikke skal tildeles eller utøves  
på høyere nivå enn det som strengt tatt er nødvendig ut fra en helsefaglig vurdering.  Jo mer 
differensierte tjenester, jo høyere kostnader. Kostnadene reduseres når man spesialiserer seg på enten 
langtidsplasser eller bo organiserte omsorgsboliger.  I Marker kommune har vi valgt å satse på 
langtidsplasser. Korttidsplassene bidrar til fleksibilitet i systemet.  
 
Marker Kommunes omsorgstrapp ser slik ut: 
 


1. Forebyggende tiltak, for eksempel matombringing 
2. Trygghetsalarm 
3. Hjemmehjelp 
4. Dagsenter for eldre 
5. Hjemmesykepleie, fysioterapi 
6. Omsorgsboliger med hjemmetjenester/trygdeboliger 
7. Omsorgslønn 
8. Brukerstyrt personlig assistanse 
9. Sykehjem korttid, avlastning og rehabilitering 
10. Sykehjem langtid 


 
 
Samhandlingsreformen starter 01.01.2012. Det vil være en innfasingsperiode frem til år 2016, da det nye 
sykehuset på Kalnes og evt. et nytt lokalt medisinsk senter i Askim vil være på plass.  Først i 2017 vil vi 
ha en oversikt over hva Marker kommune vil få av reelle kostnader i forhold til samhandlingsreformen.  
Marker Kommune er så heldig stilt at vi har på plass en ny korttidsavdeling med ti plasser, som vi kan 
bruke i forhold til å redusere overligge døgn og ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Det 
som vil være usikkerhetsmomentene her, er hvorvidt dagens bemanning og kompetanse er tilstrekkelig 
ut fra denne brukergruppen.  
 
 
 


Kapittel 1.  Innledning 
 
1.1.   Om KS Effektiviseringsnettverk og bakgrunn for tjenesteanalysen 
 
Marker kommune har i perioden januar 2011 til februar 2012 tatt del i et Effektiviserings-nettverk innen 
Pleie- og omsorgstjenester i regi av KS. Vi har deltatt sammen med kommunene Bamle, Engerdal, 
Gausdal, Hurdal, Modum, Nes, Os, Re og Rygge. 
 
Vi har jobbet med KOSTRA-tall (KOmmune – STat – RApportering), IPLOS-data (informasjonssystem 
for pleie og omsorgssektoren, individbasert), samt resultater fra bruker- og medarbeiderundersøkelser 
innenfor pleie- og omsorgstjenesten.   
Nettverket har vært en nyttig arena for analyser, erfaringsutveksling og se forbedringsmuligheter.  
Fokus i nettverket er resultateffektivitet; det vil si forholdet mellom ressursbruk og kvalitet.  
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Målet for å delta i effektiviseringsnettverket er å få økt innsikt i eget tjenesteområde, og kunne nytte 
KOSTRA og IPLOS som styringsverktøy på en bedre måte, og dermed utvikle en enda bedre tjeneste. 
Det har også vært nyttig på den måten at vi nå kan ta del i viktige diskusjoner med større tyngde.  
 
Mellom nettverkssamlingene har vi jobbet med en tjenesteanalyse, som inneholder en ressursanalyse 
(data fra Kostra – Iplos), kvalitetsanalyse (brukerundersøkelse) og data fra medarbeiderundersøkelse. 
Tjenesteanalysen er nå ferdig, og vi håper den vil gi mer innsikt og bedre grunnlag for gode avgjørelser 
innen pleie- og omsorgssektoren. 
 
 
De som har deltatt i nettverket fra Marker kommune er: 
 
Janne Johansen, virksomhetsleder PLO 
Heidi Berger, saksbehandler PLO 
Lena Persson, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet 
 
 
1.2.   Marker kommune  og  Pleie og omsorgstjenesten 
 
Marker kommune ligger øst i Østfold og grenser i hele sin lengde mot Sverige. E-18 går gjennom 
kommunen. 
Marker kommune er en stor kommune i utstrekning med totalt areal på 413 km2, men liten i folketall 
med ca. 3500 innbyggere. Marker er en typisk jord- og skogbrukskommune, med kommunesenteret 
Ørje, hvor ca. 1500 av innbyggerne bor. 
 
Pleie- og omsorg har siden innflyttingen i nytt Bo- og servicesenter (MBSS) i 2003, vært igjennom flere 
organisatoriske endringer.  Fra januar 2007 var PLO delt i 2 virksomheter med 2 virksomhetsledere og  
med både institusjon og hjemmetjeneste på hver så kalte sone.  Fra 01. juni 2010 er PLO nå administrert 
som 1 virksomhet med en virksomhetsleder, lik soneinndeling med 1 avdelingssykepleier på hver sone. 
 
Denne driftsformen er relativt ny og ikke evaluert, men vi mener den så langt har fungert.  Kontinuerlig 
organisasjonsutvikling er avgjørende for å få best mulig resultater på tjenestene vi skal utføre. 
 
MBSS har 42 plasser fordelt slik: 20 somatiske, 12 skjermede og 10 korttids-/rehabiliterings-/ 
avlastningsplasser (ny avdeling åpnet 2010). 
Pleie- og omsorgstjenesten teller 68 årsverk fordelt på ca. 115 fast ansatte. 
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1.3  BALANSERT MÅLSTYRING  


GJENNOMGÅENDE MÅLEKART FOR Marker Bo og Servicesent er 
 


Raus – Glede – utvikling 
Hovedmål: Tilpassede tjenester til brukers behov. 
Delmål: Tydelig informasjon, god og effektiv saksbehandling, riktig legemiddelbehandling 


Målområder  Måleindika-
torer  


Målekriterier  Målemetode Resul- 
tatmål 


Gode tjenester  
 


*Opplevd kvalitet  
blant brukere 
*Tilgjengelighet 
*Utvist respekt  
for brukere 
 


Brukerundersøkelser  
(resultatskala 0-4) 


> 3 


God service  
 


Kort saksbe- 
Handlingstid ved 
søknad av tjenester 
 


Profil, bruker- 
undersøkelser 
 


> 3 


Brukere /  
Tjenester 


Brukermed- 
virkning 


Opplevd grad  
av medvirkning 


Brukerundersøkelser > 3 


Godt  
arbeidsmiljø  
 
 


Rause medarbeidere  
som viser glede ved  
det sosiale miljøet  
 


Medarbeider- 
undersøkelse  
(resultatskala 0-6)  


> 4,5 


Antall årsverk 
tilpasset oppg. 
 


Opplevd samsvar  
mellom oppgaver  
og tid  


Medarbeider- 
undersøkelse  
 


> 4,5 


Utviklings- 
muligheter 


*Rom for faglig og  
personlig utvikling.  
*Følelse av mestring 
/ egenkompetanse.  
*Krav om godkjent  
kompetanse ved  
faste ansettelser 
 


Medarbeider- 
samtale  
 
 
Stiller krav i  
utlysninger 


> 4,5 
 


95% 


Medarbeidere/  
Organisasjon 


Lavt sykefravær Registrert sykefravær 
Aktivt arbeid med IA 


Statistikk < 8,0 % 
 


 
God 
 
økonomistyring  
 


Samsvar mellom  
budsjett og regnskap  
 


Månedlige 
rapporteringer 
Tertialrapport 
 


+/-0,5 % 
 


+/-1,0 % 


Økonomi 


Effektiv 
ressursbruk i  
forhold til tjeneste-  
produksjon 


Kostnad pr. enhet 
 


KOSTRAutvikling 
innen egen kommune, 
og i forhold til utvalg  
av andre kommuner  
 


Lavere 
enn aktuell 
kommune-


gruppe 
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Figur 1    Befolkningssammensetning og andel eldre i Marker kommune, år 2011 – 2040: 
 


År 
 


Totalt ant. 
innbyggere 


Totalt innb.  
over 70 år 


%- antall 
over 70 år 


Innbyggere 
70 – 79 år 


Innbyggere 
80 år og eldre 


%- antall 
over 80 år 


2011 3476 500 14,4  % 291 209 6,0 % 
2015 3464 541 15,6  % 338 203 5,9 % 
2020 3475 627 18,0  % 414 213 6,1 % 
2025 3475 675 19,4  % 420 255 7,3 % 
2030 3476 714 20,5  % 400 314 9,0 % 
2035 3441 768 22,3  % 424 344 10,0 % 
2040 3437 800 23,3  % 445 355 10,3 % 


(Tallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå) 
 
 
Tabellen i figur 1 ovenfor viser at vi må være obs. på aldersgruppen 70 – 79 år, Det er denne gruppa som 
øker mest framover i Marker, og det er denne gruppa som i dag mottar forholdsvis stor del av 
hjemmetjenestene. 
 
Vi har i dag har en lav terskel for hjemmetjeneste i denne aldersgruppen. Det er mange som får litt.  
Dette mener vi er forebyggende for at eldre skal kunne klare seg i eget hjem så lenge som mulig.   
Men utfordringen framover er altså når denne aldersgruppen vokser og trykket blir større. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Miljø og klima Minst mulig søppel. 
Mindre bruk av plast. 
Sykkel i hjemmetj. 


Avfallshåndtering/ 
kildesortering 


 


Livskvalitet og  
folkehelse 


Menneskelig kontakt  Alle brukere 
skal bli 
sett, og 


pratet med 
minst tre 
ganger pr. 


vakt. 


Samfunn 
 
 
 


Med ungdom  
i fokus 


Ta i mot lærlinger Lyse ut etter lærlinger  
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1.4 Hva kommer senere i analysen 
 
Kapittel 2 i analysen viser en gjennomgang av hvordan kommunen bruker ressursene i pleie- og 
omsorgssektoren. Dataene bygger på tall fra KOSTRA-tall og registreringer i IPLOS. 
 
Kapittel 3 i analysen tar for seg kvaliteten på tjenestene i pleie- og omsorg. Det er spesielt resultatene fra 
brukerundersøkelsene fra februar 2011 for brukere og pårørende i institusjon, samt et utvalg brukere av 
hjemmetjenestene som ligger til grunn for denne vurderingen 
 
Kapittel 4 i analysen omhandler medarbeidernes tilfredshet ut i fra medarbeiderundersøkelse 
gjennomført i mai 2011.  I kapittelet er også tatt med objektive indikatorer som kompetanse og 
sykefravær. 
 
Kapittel 5 i analysen viser hvordan resultatene i Marker vurderes i forhold til innsatsfaktorene, og 
Kapittel 6 sier noe om mål og tiltak i framtiden for pleie- og omsorgstjenesten i Marker kommune. 
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Kapittel 2.  Ressursanalyse 
Ressursanalyse omhandler ressursbruken til pleie- og omsorgstjenesten i 2010. Analysen er basert på 
Kostra-tall og Iplos registrering (individbasert pleie- og omsorgsstatistikk) 
Ressursanalysen er laget innenfor de 4 hoveddimensjonene; Bistandsbehov (Iplos),   Prioritering 
(ressursinnsats),  Dekningsgrad og Produktivitet (enhetskostnad). 
 
Figur 2  Tjenesteprofil: Bistandsbehov – Prioritering – Dekningsgrad - Produktivitet.  
Kommuneregnskap 2010 for Marker 
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pr


inst.plass


Pleie- og omsorgstjenester 2010. 
Kostra 15.6.2011. Gj.sn.alle kommuner unntatt Oslo = 100  Marker Alle kommuner unntatt Oslo Høyest nettverk Lavest nettverk


Ressursinnsats Dekningsgrad EnhetskostnadRessursinnsats Dekningsgrad EnhetskostnadBistandsbehov


 
 
Den røde linjen viser landsgjennomsnittet unntatt Oslo. De blå punktene viser høyeste skår  
blant nettverkskommunene, og de gule punktene viser laveste skår blant nettverkskommunene. 
 
 
2.1  Bistandsbehov (IPLOS) 
 
Dette er opplysninger som resultat av individbasert IPLOS-registrering for mottakere av pleie- og 
omsorgstjenester.   
 
De to første søylene med grønn merkelapp i Tjenesteprofilen (figur 2 over) viser  
bistandsbehovet for de som mottar pleie- og omsorgstjenester i Marker. Det er en betydelig lavere  
andel av tjenestemottakerne i Marker som har omfattende bistandsbehov enn i landet totalt.  
 
Forholdsvis lavt skår på omfattende bistandsbehov for brukere av hjemmetjeneste, særlig i alders-
gruppen 0 – 67 år, kan forklares noe med at vi i dag verken har multifunksjonshemmede eller f.eks 
trafikkskadde med omfattende behov. En slik bruker gir store utslag på statistikken.  
 
Vedr. det lave skåret på omfattende bistandsbehov for beboere inne på institusjonen, kan dette forklares 
med for dårlig oppfølging av IPLOS-registrering ettersom behovet endrer/forverrer seg. 
 
IPLOS er et relativt nytt statistikkverktøy, og måten sykepleieren vurderer brukeren på, kan være kilde 
til feil.  Vi jobber kontinuerlig med å forbedre rutiner på dette. 
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2.2   Ressursinnsats (prioritering) 
 
Ressursinnsats måles ved å ta utgiftene på en tjeneste og fordele den på antall innbyggere i 
kommunen  
 
De fire neste søylene i Tjenesteprofilen med grå merkelapp ”ressursinnsats” viser samlet ressursbruk 
eller prioritering innenfor pleie- og omsorgstjenester i Marker.   
Tallene i tjenesteprofilen tar hensyn til at de forskjellige kommunene har ulik alderssammensetning. 
 
Samlet ressursinnsats til PLO (både institusjon og hjemmetjeneste) i Marker er 78 % av  
landsgjennomsnittet, og dette er lavest av nettverkskommunene. 
Marker bruker mindre penger totalt på Pleie- og omsorgstjenester enn landsgjennomsnittet. 
 
Det er særlig ressursbruk til hjemmeboende tjenestemottakere under 67 år som er lavere i Marker, her  
ligger kommunen på 64 % av landsgjennomsnittet. Herunder medregnes også PU og psykiatri i tillegg til 
hjemmetjeneste.  Marker kommune bruker til denne gruppen kr. 3320,-,  
mens landsgjennomsnittet (ikke Oslo) ligger på kr. 5.202,-.  
  
For hjemmeboende brukere over 67 er ressursbruken også lavere enn landsgj.snittet  – 80 % av snittet. 
 
Til gjengjeld ser vi at ressursbruk til institusjonsomsorgen i Marker er tilnærmet lik, eller noe høyere enn 
landsgjennomsnittet; 104 %. 
 
Kostra tallene viser at Marker kommune pr. i dag prioriterer institusjonstjenester høyere enn 
hjemmetjenestene.  
 
 
  


Marker 
Landsgjennomsnitt  
(unntatt Oslo) 


Marker mot 
landsgj.sn.  i  % 


 
Netto driftsutgiftet samlet PLO  
– pr. innbygger 67 år og eldre 


 
80.071,- 


 
102.717,- 


 
78 % 


 
Netto driftsutg. til Hjemmetjenester 
- pr. innbygger 0 – 66 år 


 
3.320,- 


 
5.202,- 


 
64 % 


 
Netto driftsutg. til Hjemmetjenester 
- pr. innbygger 67 år og eldre 


 
13.425,- 


 
16.759,- 


 
80 % 


 
Netto driftsutg. til Institusjonstjenester 
- pr. innbygger 80 år og eldre 


 
140.890,- 


 
135.815,- 


 
104 % 


 
Bemanningsfaktoren innen samlet PLO 
 - i årsverk 


 
0,36 


 
0,47 


 
72 % 


  (Kostra 15.06.11) Disse Kostra-opplysningene er basert på IPLOS-registrering (gjennomsnittlig tildelte timer), 
og indikatoren er derfor svært sårbar for feil eller mangler i telling og rapportering av brukere og timer. 
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Med hjemmetjenester menes: 
o Hjemmesykepleie 
o Praktisk bistand og opplæring, daglige gjøremål – Hjemmehjelp. 
o Brukerstyrt personlig assistent (BPA) 
o Avlastning utenfor institusjon 
o Omsorgslønn 


 
� Avlastningsopphold på institusjon er gratis. Hjemmesykepleie er gratis. Dette er lovbestemt 
� Korttids-/rehabiliteringsopphold har pr. i dag en fast døgnpris på kr. 129,- pr. døgn inkl. medisiner   
      og medisinsk forbruksmateriell. 
� Hjemmehjelp har en egenandel regnet ut fra Grunnbeløpet. 
� Pr. 01.10.2011 mottar 82 personer hjemmehjelp i Marker. Av disse betaler 62% minstesatsen  
      som er kr. 165,- pr. mnd. 
� Disse satsene bestemmes av Helse- og omsorgsdepartementet, og revideres hvert år. 
� Vi har ansatt 3 årsverk innenfor hjemmehjelpsordningen i Marker.  
� Kommunen er stor i utstrekning og benytter vesentlig tid i bil, både innen hjemmesykepleie og 


hjemmehjelp. 
 
 
2.3  Dekningsgrad 
 
Dekningsgrad viser hvor stor del av målgruppa (%) som mottar tjenester, og beregnes ved å ta 
tallet på brukere av tjenesten og dele på tallet på personer i målgruppa. 
 
De tre søylene med rosa merkelapp i Tjenesteprofilen (figur 1) viser andel innbyggere i ulike 
aldersgrupper som mottar tjenester, sammenligner kapasitet og hvem som får tjenester. 
 
I Marker kommune har vi ingen eller få hjemmeboende under 67 år som pr. i dag har stort, omfattende 
bistandsnivå.  
Utfordringene er høy andel av brukere mellom 67-79 år. Mange av disse brukerne mottar også hjelp fra 
psykisk helse og utviklingshemmede enheten. Samt PLO’s praksis med å gi ”litt til mange” – for at eldre 
skal kunne klare seg best mulig hjemme lengst mulig. Dette er så enkelt som tryggheten de eldre 
opplever ved at de vet de får et raskt daglig eller ukentlig tilsyn. (jmf. Samhandlingsreform, 
forebygging) 
54 innbyggere over 80 år bor hjemme og mottar ingen bistand fra PLO i Marker (01.10.2011). 
Dvs. at ca. 26 % av innbyggerne over 80 år klarer seg uten våre tjenester. 
 
  


Marker  %  
Landsgjennomsnitt  
(unntatt Oslo)  % 


Marker mot 
landsgj.sn.  i  % 


Antall innbyggere  fra 0 – 66 år som  
er beboere på institusjon eller mottar 
hjemmetjeneste 
 


 
1,4 % 


 
2,0 % 


 
72 % 


Antall innbyggere  fra 67 – 79 år som  
er beboere på institusjon eller mottar 
hjemmetjeneste 
 


 
10,1 % 


 
9,7 % 


 
105 % 


Antall innbyggere 80 år og eldre som  
er beboere på institusjon eller mottar 
hjemmetjeneste 
 


 
43,5 % 


 
48,4 % 


 
90 % 
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2.4  Produktivitet (enhetskostnad) 


 
Produktivitet viser kostnader pr. produsert enhet, for eksempel utgifter pr. bruker, kostnad pr. 
institusjonsplass, årsverk pr. bruker.  Indikatoren sier noe om kostnadseffektivitet. 
 
De fire siste søylene til høyre i Tjenesteprofilen (figur 1) viser hvordan kommunen bruker ressursene pr 
tjenestemottaker.  
 
Vi ser at Marker ligger omtrent likt/noe lavere enn gjennomsnitt landet på alle fire søylene som gjelder 
produktivitet i Tjenesteprofilen. Dette forteller oss at Marker gjennomgående drifter noe rimeligere enn 
andre kommuner.  
 
For PLO samlet sett har Marker en enhetskostnad pr bruker (alle brukere - både institusjon og 
hjemmetjeneste) på 99 % av landsgjennomsnittet – altså tilnærmet lik.  
 
For hjemmetjenestemottakere ligger Marker på 93 % av gjennomsnitt for yngre mottakere (0-66 år ), og 
på 87 % for eldre tjenestemottakere (67 år og eldre). 
 
I gjennomsnitt koster hver institusjonsplass i Marker 4 % mindre enn landsgjennomsnittet.  
 
Hovedinntrykket er at Marker har en tildelingspraksis/enhetskostnad som ligger likt eller noe lavere enn 
snittet for alle brukergruppene, og derved berøres ”alle” brukerne like mye av at kommunen har en lav 
ressursinnsats i PLO. 
 
Bistandsbehov i Marker blant de som mottar hjemmetjenester (hjemmesykepleie og/eller hjemmehjelp) 
fordeler seg slik: 
65% av tjenestemottakerne har lavt bistandsbehov, 24% av tjenestemottakerne har middels 
bistandsbehov og 11% av mottakerne av hjemmetjenester har høyt bistandsbehov. 
 
Marker har få brukere med et omfattende bistandsbehov. Dette er en medvirkende årsak til at vi  
kan ha en lav terskel for å få tjenester i Marker. De midlene vi har bruker vi på mange.  
Dette gir en forebyggende effekt, og er i tråd med nye folkehelselovens bestemmelser om kommunenes 
forpliktelser til å drive forebyggende i alle tjenester. 
 
  


Marker   
Landsgjennomsnitt  
(unntatt Oslo)   


Marker mot 
landsgj.sn.  i  % 


Brutto driftsutgifter pr. mottaker av  
Pleie- og omsorgstjenester samlet 
 


 
314.994,- 


 
318.887,- 


 
99 % 


Netto driftsutgifter pr, mottaker av  
Hjemmetjenester  - 0 – 66 år 
 


 
256.033,- 


 
274.812,- 


 
93 % 


Netto driftsutgifter pr. mottaker av 
Hjemmetjenester  - 67 år og eldre 
 


 
85.344,- 


 
98.149,- 


 
87 % 


 
Brutto driftsutgifter pr. institusjonsplass 
 


 
818.905,- 


 
851.294,- 


 
96 % 


(Kostra  15.06.11) 
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Tjenesteprofilen i figur 2, side 7 viser at Marker bruker mindre penger til Pleie- og 
omsorgstjenester innenfor alle tjenesteområder enn det som er gjennomsnitt for landet (unntatt 
Oslo).  
 


2.5  Oppsummering av ressursanalysen 
 


o Marker kommunes styrke er at vi har en god dekning på antall sykehjemsplasser, både 
korttids/rehabiliterings- og avlastningsplasser, samt langtidsplasser.  
 


o Bo- og servicesenteret har pr. i dag god kapasitet til å møte samhandlingsreformen med akuttplasser. 
Men dette krever økt fagkompetanse og fordeling av personalressurser. 


 
o Praksis er at PLO i Marker ”smøres tynt utover”, dvs.: Lite penger – middels mange mottar tjenester 


– hver bruker for litt mindre. Dette har vært mulig pga. et relativt lavt bistandsbehov blant brukerne.  
 
o Utfordring vedr. tildelingspraksis. Vi ser behov for økt fokus på vurdering av tjenestebehov/tildeling. 


Muligens også økt kompetanse innen helserett. Ved vurderingsbesøk må det tilstrebes rett og lik 
praksis vedr. registrering av bistandsbehovet (Iplos) 


 
o Utfordring vedr utøving av tjenesten. Kontinuerlig oppfølging av vedtak etter en fastsatt plan, og 


påse at tjenesten som gis er i tråd med vedtaket. Samtlige tjenester er fastsatt i skriftlige vedtak, og 
beskriver hva hver enkelt mottaker skal ha av bistand. 


 
o Vi mangler dagtilbud til demente hjemmeboende brukere. Jfr. Demensplan 2015. 
 
o Det foreligger politisk vedtak om snarlig innhenting av tilbud for bygging av 10 nye omsorgsboliger 


som en utvidelse av eksisterende Braarud Borettslag.   K-sak 17/11, dato 31.05.2011.  Disse boligene 
vil bli servet av hjemmetjenesten etter gjeldende vurdering og vedtakspraksis.                              
Bygging av flere omsorgsboliger mener vi gir en positiv effektiviseringseffekt ved at personalet får 
en enklere arbeidsdag med mye spart reisetid.  Brukerne føler trygghet og mindre ensomhet ved å 
samles mot sentrum i felles bygg, og kan klare seg lenger i egen tilrettelagt leilighet. 
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Kapittel 3.  Kvalitetsanalyse 
 
Som bakgrunn for kvalitetsanalysen gjennomførte vi i februar 2011 brukerundersøkelser for: 


� Beboere på somatisk avdeling i institusjon (MBSS) 
� Samtlige pårørende til beboere på alle bogruppene i institusjonen. 
� Et utvalg brukere som mottar 2 eller flere tjenester i hjemmetjenesten 


 
På institusjonen og i hjemmetjenesten benyttet vi intervju som metode for å innhente tilbakemeldinger 
fra brukerne.  Brukerundersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med Frivillighetssentralen.   
Pårørende fikk undersøkelsen på papir i posten med frankert svarkonvolutt.  De kunne selv velge å svare 
på undersøkelsen elektronisk eller i papirform.   
Svarprosenten totalt var variabel.  Og særlig på institusjonen er ikke undersøkelsen helt valid, da 
svarprosenten var spesielt lav, noe som igjen gir store utslag i score. 
 
Informasjon rundt Brukerundersøkelsen ble lagt ut på kommunens hjemmeside, samt en liten omtale i 
lokalavisen. 
 
 Antall totalt  


brukere/pårørende  
Antall spurte/ 


intervjuet 
Utvalgsprosent Svarprosent 


ut fra ant. spurte 
Beboere sykehjem 42 20 48% 40% 
Pårørende sykehjem 42 32 77% 45% 
Hjemmetjeneste 98 49 50% 85% 
 
Resultatet fra undersøkelsen ble lagt fram på Marker bo- og servicesenteret i form av en annonsert 
cafedialog for beboere, brukere av hjemmetjenesten, og pårørende i mai måned.  
Virksomhetsleder hadde også et innlegg om undersøkelsen på eldredagen i oktober. 
For alle ansatte i omsorg ble brukerundersøkelsen lagt fram på et personalmøte i juni måned. 


 


3.1  Resultater fra brukerundersøkelsen 
 
Svar alternativene er fra 1 – 4 , hvor 1 er dårligst og 4 er best. 
 


Figur 4 Resultat for brukerundersøkelse, brukere av hjemmetjenesten 


3,5 3,3 3,1 3,6 3,5 3,6


3,5 3,4
3,2


3,6 3,5 3,6


1,0


1,5


2,0


2,5


3,0


3,5


4,0


Tilgjengelighet Informasjon Brukermedvirkning Trygghet og respektfull
behandling


Resultat for brukeren Alt-i-alt


Profil. Gjennomsnittlig brukertilfredshet hjemmetjeneste


Marker Snitt nettverk Høyest nettverk


ResultatStruktur Prosess ResultatStruktur Prosess
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Brukere av hjemmetjenesten, figur 4 over 
 


� Brukerne av hjemmetjenesten er generelt meget fornøyde:  Score  3,6 
� Scorer høyt på kvalitet – gir bruker en bedre hverdag – god omsorg: Score 3,6 på alle 
� Vi scorer over gjennomsnittet i nettverket på alle spørsmål ang.: tilgjengelighet – informasjon – 


brukermedvirkning – trygghet og respektfull behandling.  
� Vi overholder taushetsplikten, og det er lett å få kontakt med tjenesten over tlf.: Score 4,0 og 3,9  
� Vi scorer dårligst på informasjon om hva tjenesten kan tilby og hva personalet skal gjøre:  Score 


3,1 og 3,2 (over gjennomsnittet) 
 


� Noen brukere i omsorgsboligene er misfornøyd med aktiviteter i vestibylen på helgene.            
Det er ensomt og stille.  


� Døra fra Sone 13 inn til vestibylen er for tung. (ordnet med en gang) 
� Noen hjemmeboende i omsorgsboliger ønsker seg hjelp til å få handlet. 
 
 
 


 
Figur 5 Resultat for brukerundersøkelse, beboere institusjonstjeneste 


3,2 3,0 2,8 3,8 3,3 2,9 3,8


3,8
3,7 3,8 3,9


3,7 3,7
3,8


1,0


1,5


2,0


2,5


3,0


3,5


4,0


Tilgjengelighet Informasjon Brukermedvirkning Respektfull
behandling


Trivsel Resultat for brukerne Alt i alt


Profil. Gjennomsnittlig brukertilfredshet beboere


Marker Snitt nettverk Høyest nettverk


ResultatStruktur Prosess


 
 
 
Beboere på institusjon, figur 5 over 
 


� Alt i alt er beboerne fornøyd med sykehjemmet. Score 3,8 
� Beboerne på institusjonen er fornøyd med at de blir behandlet med høflighet/respekt og  
      overholdelse av taushetsplikten:  Score 3,8 på begge 
� De føler at de blir hørt når de har noe å klage på. Score 3,8  
� De er også fornøyd med maten, måltidene og egen hygiene.  Score 3,8, 3,6 og 3,5 
� De trives med personalet og på eget rom: Score 3,6 og 3,4 
� Mange har svart noe negativt i forhold til trivsel med andre beboere. Score 3,0 
� Beboerne har svart negativt på aktiviteter og deltakelse i daglige gjøremål: Score 2,0 og 2,9 
� Mulighet for å komme ut og få andre opplevelser/turer får meget lavt score 1,6 
� Mulighet til å snakke med lege score 3,0   
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Figur 6 Resultat for brukerundersøkelse, pårørende institusjonstjeneste 
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Tilgjengelighet Informasjon Brukermedvirkning Respektfull
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Trivsel Resultat for brukerne Alt-i-alt


Profil. Gjennomsnittlig brukertilfredshet pårørende 


Marker Snitt nettverk Høyest nettverk


ResultatStruktur Prosess ResultatStruktur Prosess


 
 
Pårørende institusjonstjeneste, figur 6 forrige side 
 


� Alt i alt er pårørende fornøyd med sykehjemmet. Marker ligger over gjennomsnittet i nettverket 
med en score på 3,6. 


� Pårørende er meget fornøyd med respektfull behandling og taushetsplikten:  Score 3,7og 3,9 
� De er ikke så fornøyd med muligheten for beboer å komme ut, samt aktivitetstilbudet. Score 2,6 
� Måltidene, maten og hygiene er pårørende fornøyd med: Score 3,4 – 3,4 og 3,2 
� Spisetidene har pårørende kommentert: Score 2,5 
� De mener beboer trives med personalet og på eget rom: Score 3,6 på begge 
� De svarer noe negativt til om beboer trives med de andre beboerne: Score 2,6 
� Noen pårørende savner informasjon om beboerens helse.  Score 2,8  


 


3.2 Andre kvalitetsindikatorer 
o Avvikssystem.  Marker Bo- og Servicesenter / hjemmetjenesten har et velfungerende system for 


internkontroll med god rutine for avviksrapportering.  Ukentlig avviksmøter. 
 
o HMS-system.  Kommunens HMS-system er tilgjengelig for alle ansatte via perm, og oppdateres 


årlig av personalkonsulenten på MBSS.  
 


o Vi har årlige vernerunde med bl.a. verneombudet, virksomhetsleder og vaktmester.  
 


o Brannvernrunde med teknisk brannvernleder på MBSS for alle nyansatte og sommervikarer.  
            Alle ansatte, også vikarer gjennomfører årlig brannøvelser på institusjonen sammen med         
            brannsjefen i kommunen. 
 


o Prosedyrer for driften i omsorg. Disse står lett tilgjengelig i permer på bogruppene og kontorer. 
 


o Vi har ukentlige info.skriv fra leder, som alle ansatte innen omsorg plikter å lese (sign.plikt) 
 


o Enerom.  MBSS har 42 tilpassede enerom med eget bad. (Kostra 31.12.10) 
 


o Lege/fysioterapeut.  Tilgang leger på institusjon: 0,2 årsverk. (Dette er langt dårligere enn 
sammenlignbare kommuner i nettverket).  Tilgang fysioterapeuter på institusjon:  0,28 årsverk. 
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3.3 Oppsummering av kvalitetsanalysen (brukerundersøkelsene) 
 


Kvalitetsanalysen viser et godt resultat for PLO i Marker.  Brukere av hjemmetjenesten, beboere på 
institusjonen og pårørende er stort sett fornøyd.   Det vises gjennom høyest skår i alle tre 
undersøkelsene på spørsmål vedr. trygghet, respektfull behandling og tilgjengelighet. Dette indikerer  
at tross de økonomiske utfordringene og omstillinger tjenestene har vært igjennom, så har de ansatte 
opprettholdt en høy faglig dyktighet og opptrer med gode holdninger.  Dette er absolutt tjenestens 
sterke side, og et godt grunnlag å bygge videre på. Ut fra resultatene leser vi også at tjenestene har 
god kvalitet i de oppgavene som handler om direkte pleie og stell. 
 
 
 
� Hvilke aktiviteter ønsker brukere, beboerne og pårørende? 


o Vi har en Minibuss som kan benyttes av personalet.  Ta med beboerne ut på små turer  
i helger /ettermiddager. Planlegging og tilrettelegging er en stor utfordring i forhold til 
bemanningen. 


 
o Utenfor de skjermede avdelingene har vi en ”Sansehage” som er mye brukt. Vi ser 


viktigheten med et hyggelig og funksjonelt uteareal for helse og trivsel blant beboerne. 
Vi ønsker å videreutvikle Sansehagen, samt anlegge et funksjonelt uteareal også 
mellom bogruppene på somatisk avdeling. Her må virksomheten Forvaltning, drift og 
vedlikehold involveres.  


 
o Det er tilrettelagt trim for alle hver mandag og fredag i regi av kommunens 


fysioterapeut. 
 


o Aktiviteter med personal på bogruppene for eksempel trim, gå tur, høytlesning. 
 


o Brukerne ønsker at personalet tar seg tid til å sette seg ned å prate med dem. 
 


o Vi har en flott vestibyle som vi må prøve å benytte oftere.   
Dagsenteret arrangerer aktiviteter en gang i måneden på kveldstid.  Kanskje vi i tillegg 
kan sende invitasjon ut til lag og foreninger om å bidra med litt aktiviteter, eller legge 
sine møter til Bo- og Servicesenteret. I dag har pensjonistforeningen og historielaget 
sine medlemsmøter her. Slikt bidrar til at det blir mer ”liv” på huset i helger/kveldstid. 
Spesielt de som bor i egne omsorgsboliger i tilknytning til MBSS var ivrige på dette. 
 


 
 


Lokaliseringen av omsorgsboliger i direkte tilknytning til MBSS, utgjør en trygghetsfaktor, og 
kantine/vestibyle er et naturlig sosialt samlingspunkt. Her er fasiliteter som frisør og fysioterapeut lett 
tilgjengelig. 
Denne nærheten skaper kanskje også en urealistisk forventning til underholdning og aktiviteter? 
 
 
 
 
 
 







 
Tjenesteanalyse pleie og omsorgstjenester 2011 


17 


 
 
Vi har gjort oss noen tanker selv, og vi har jobbet med/bestemt oss for å jobbe videre med blant 
annet: 
 
 


� Se på legedekning 
Marker pleie og omsorg har lav legedekning i forhold til landsgjennomsnittet og lavest  
av alle kommunene i nettverket. 


 
 


� Aktiviteter på avdelingene 
Personalet på avdelingene skal prøve få til daglig aktiviteter sammen med beboerne. For 
eksempel trim, turgåing, sang, avislesing.  Det er i dag felles trim for alle på fysioterapirommet 
hver mandag og fredag i regi av fysioterapeuten. Fysioterapeuten kan også gi brukerrettet tilbud 
inne på avdelingen. 


 
 


� Informasjonsbrosjyre 
Vi har utarbeidet en informasjonsbrosjyre som sendes ut sammen med alle typer 
søknader/vedtak.  Denne informasjonsbrosjyren ligger også tilgjengelig under Omsorg – 
Dokumenter – på kommunens hjemmesider. 


 
 
� Mat og måltider 


Vi har prøvd ut flere alternativer vedrørende middagsmåltidet på sykehjemmet. Vi har lenge hatt 
”kok/kjøl” – vakumpakket middag som ble varmet opp på bogruppene.   
Fra våren 2011 gikk vi over til at hovedkjøkkenet lager varm middag 4 dager i uken, som leveres 
fersk ut på bogruppene.  Dette har blitt veldig godt mottatt, samtidig som det er en besparelse 
både i embalasje og svinn. 
  


 Det er opprettet en ernæringsgruppe som har arbeidet fram bl.a. rutiner for mellommåltider og             
            senkvelds. 
 
 


� Handle for hjemmeboende, har vi noen mulighet til det? 
Frivillighetssentralen var til stede på cafedialogen, og mente at noe av dette kunne de være 
behjelpelig med.  Vi sender utfordringen videre til leder av frivillighetssentralen.  
 
 


� Primærkontaktfunksjonen 
Vi ser viktigheten av å oppdatere denne funksjonen, spesielt i forhold til pårørende.  Vi skal 
jobbe med rutine for å tilby samtale med beboer, pårørende, primærkontakten og sykepleier.  
Samtalen planlegges årlig, i etterkant av obligatorisk legeundersøkelse. 
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Kapittel 4.  Medarbeidere i tjenesten 
 
Medarbeiderne er arbeidsgivers viktigste ressurs. Dette kapitelet tar for seg nærværet, kompetanse 
og medarbeidertilfredsheten. Alle disse faktorene har betydning for hverandre. Når nærværet er 
høyt, den enkelte medarbeider føler seg kompetent i forhold til det arbeidet som skal utføres, den 
enkelte føler seg verdsatt – da vil vi også se en stor grad av medarbeidertilfredshet. 
 


4.1 Sykefravær 
 


 Sykefravær 
Vår kommune Vår kommune Vår kommune Alle kommuner 


unntatt Oslo 
Sone 1 Sone 2 PLO samlet PLO samlet 


Totalt 
sykefravær 


Langtids 
sykefravær 


 


Totalt 
sykefravær 


Langtids 
sykefravær 


Legemeldt  
fravær 


Legemeldt 
fravær 


7 % 4,9 % 4,4 % 2,4 % 8,3 % 8,4 % 
Kilde bedrekommune.no   juni 2011 Kilde Kostra 


 
 
Marker har i perioder utfordringer med høyt sykefravær. For PLO toppet dette seg i 2010 med et 
gjennomsnittlig fravær på over 17 %.  På oppdrag av Arbeidsmiljøutvalget i kommunen, ble det våren 
2011 igangsatt et sykefraværsprosjekt.   
 
Marker kommune er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og tiltakene i prosjektet har fått midler fra 
NAV og Fylkeskommunen. Det er startet opp to større tiltak. Vi har satt fokus på både det fysiske og 
psykiske arbeidsmiljøet.  
 
Alle ansatte i PLO har deltatt gruppevis på et 2 dagers seminar + 1 dag oppfølging med en NLP coach.  
Fokus på positiv tenking, refleksjoner rundt egen adferd og forpliktelser i forhold til å jobbe ut fra 
verdiene som ledelsen ønsker at ansatte i PLO i Marker kommune skal inneha:   


RAUS, GLEDE OG UTVIKLING  
  


Vi har ansatt en fysioterapeut som både gir behandling og veiledning til ansatte som har behov for det. 
Tilbakemeldingene er udelt positive.  
 
 
Figur 9,  Tjenesteprofilen under kap. 5, side 22 viser sykefraværet – eller nærvær for PLO i juni 2011.  
Dette viser at det er en stor sammenheng mellom nærvær og fornøydhet. 
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4.2 Kompetanse 
 


Medarbeidernes kompetanse 
 Vår 


kommune 
Sone 1 


Vår 
kommune 
Sone 2 


Vår kommune  
PLO samlet med 
fagutdannelse  


Alle kommuner 
unntatt Oslo 
PLO samlet 


Annen helse- og sosialfaglig 
høyskoleutdannelse 


15,7 % 18,5 %   


Hjelpepleier/omsorgsarbeider 
 


64,7 % 63,0 %   


Annet (ufaglært) 
 


19,6 % 18,5 %   


Tot. årsverk i brukerrettet virk. 
med fagutdannelse  


  75 stk 73 stk  


 
 


 
Kilde: Bedrekommune.no 


 
Kilde: Kostra 


 
 
Marker kommune ligger i undersøkelsen fra Bedrekommune.no noe over gjennomsnittet når det gjelder 
andelen ansatte med formell utdannelse, både ved institusjonen og i hjemmetjenesten.  Når virksomheten 
nyansetter i større faste stillinger, kreves fagutdanning.  Utfordringen er langtidsfraværet som dekkes 
opp av ufaglærte vikarer. Sone 2, skjermet avdeling er spesielt utsatt for dette.  Vi har søkt, og fått 
kompetansehevingsmidler fra Fylkesmannen.  Disse midlene er brukt til heving av kompetanse innen 
demens og videreutdanning av sykepleiere. 
 
 
 


4.3  Medarbeidertilfredshet 
Fou har på oppdrag av KS gjennomført en analyse av kommunens medarbeiderundersøkelser i 2008. 
Forskningsrapporten viser at det er 9 dimensjoner som måler tilfredsheten på arbeidsplassen hvor den 
viktigste er: 
 


� Trivsel og samarbeid med kollegaer.  
 
De andre er: 


� Omdømme utad/innad 
� Arbeidsplassens mål  
� Utviklende oppgaver 
� Nærmeste leder  
� Medarbeidersamtalen 
� fysiske arbeidsforhold 
� Øverste administrative ledelse og lønn. 


 
 
Forskningsrapporten som er utarbeidet av KS viser at eksterne forhold betyr mye. Det at arbeidsplassen 
har et godt omdømme innad og utad er særdeles viktig for egen tilfredshet. 
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Gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet i Marker kommune: 


 
Figur 7: Profil Marker Sone 1 


4,4
4,8 4,4


5,0
4,6 4,8


3,3 3,7 4,0
4,8 4,7


4,9


5,1


4,7


5,3
5,1 5,0


4,5 4,8
4,5


5,3 5,2


1,0


2,0


3,0


4,0


5,0


6,0


Org. av
arbeidet


Innhold i
jobben


Fys.
Arb.forhold


Samarb.,
trivsel


Mobbing,
disk., varsling


Medarb.samt. Overordnet
ledelse


Faglig
personlig utv.


Lønns- og
arb.tidsordn.


Stolthet
arbeidspl.


Helhets-
vurdering


Profil. Gjennomsnittlig tilfredshet - Hj.tjenesten


Marker Snitt nettverk Høyeste nettverk


 
 
 
Figur 8: Profil Marker Sone 2 
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Kilde bedrekommune.no  
 
 
Medarbeiderundersøkelsen ble foretatt i mai 2011.  
Dette var en litt turbulent tid med en del usikkerhet i forhold til nedskjæringer på natt og omfordeling av 
personalressurser. Dette kan ha en medvirkning på resultatet. Allikevel ser vi at vi ligger over snittet i 
nettverket. 
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Dette vil vi jobbe med for å bli bedre på: 
 


• Kompetanseheving blant alle ansatte, sosial og faglig, nettverksbygging 
• Personalmøter, dialog 
• Forutsigbarhet i forhold til drift 
• Nærvær og ansvarliggjøring av personalet 
• Videreutvikle ledergruppen som en trygg og samstemt ledertrio 


 
 
 


4.4 Oppsummering medarbeidere 
 
Tilbake til Fou rapport ser vi at personalet på MBSS scorer høyt på de viktigste faktorene som gir høy 
medarbeidertilfredshet.  
Vi ser en økende grad av nærvær på arbeidsplassen. De er stolte av arbeidsplassen sin og trives sammen 
med kollegaene sine. Vi jobber i dag med en kompetanseplan for pleie og omsorg. Vi har gjort en 
kartlegging av både formell og uformell kompetanse i forhold til alle ansatte. Vi skal bruke denne sett 
opp mot samhandlingsreformen og vil ut fra dette både videreutdanne og eventuelt søke etter ny 
kompetanse etter hva vi har behov for. 


 


Kapittel 5.  Vurdering av resultateffektivitet 
 
Med resultateffektivitet menes om tjenestens resultater står i forhold til de ressursene som er 
satt inn i form av budsjettmidler og antall årsverk 
 
Pleie og omsorg i Marker kommune kjennetegnes ved: 
 


1. Den økonomiske nettorammen for PLO i Marker er noe lavere enn gjennomsnittet for landet. 
2. Få brukere med omfattende bistandsbehov både i hjemmetjenesten og på institusjon.  
3. God institusjonsdekning. Noe lavere dekning på hjemmetjenesten enn landet for øvrig. 
4. Mange får noen tjenester, forebyggende jmf. Samhandlingsreform 
5. Høy kvalitet på tjenester. Øke tilgang på legetjenester i institusjon. 
6. Brukertilfredsheten er meget god 
7. Medarbeidertilfredsheten er meget god. 
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Figur 9 Tjenesteprofil 


78 76 104 72 90 99 73 96 47 37 105 99 69 103 100 101 101


107


144 142


133


149
143


149


128


147


129


105
114


118


104


113
107


78


36
43


31


80 77


58


73


37 37


90
85


54


88
92


76


85


0


20


40


60


80


100


120


140


160


Totale
utgifter
PLO


Utgifter
til


hjemmetj.


Utgifter
til


institusjon


Andel
innb
0-66 år
som
mottar
tjenester


Andel
innb
80 år +
som
mottar
tjenester


Utgift pr
tjeneste-
mottaker


Utgift
pr


hjemmetj.
mottaker


Utgift
pr


inst.plass


Bistands-
behov
hjemme-


tj.
mottakere


Bistands-
behov
inst.-


beboere


Bruker-
tilfredshet
hjemmetj


Bruker-
tilfredshet
institusjon


Tilgang til
lege og


fysioterap.
i


sykehjem


Årsverk
med
fag-
utd.


Nærvær Medarb-
tilfredshet
hjemmetj.


Medarb-
tilfredshet


inst.


Tjenesteprofil Pleie- og omsorgstjenester  Marker Gj.sn. land/
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Høyest nettverk Lavest nettverk


BistandsbehovRessursinnsats Enhetskostnad Kvalitet MedarbeidereBistandsbehovRessursinnsats Dekningsgrader Enhetskostnad Kvalitet Medarbeidere


 
 
 
Det er en klar sammenheng mellom resultater og innsatsfaktor. Brukerne og medarbeiderne er godt  
fornøyde.  Brukerne mener de får en tjeneste med trygghet, forutsigbarhet og høy grad av respekt.   
Vi har få eller ingen klager på saker.  Alle som har behov for en tjeneste, får det ut fra en faglig 
vurdering. 
Medarbeiderne mener at de gjør en viktig jobb, og er stolte over arbeidsplassen sin. 
 
 
 
 
 
Kan kommunen gi flere hjelp med samme ressursinnsats uten at det går ut over kvaliteten? 
 


� Vi gir i dag flere med lavt bistandsbehov mer hjelp en gjennomsnitt ellers i landet.  Dette 
begrunner vi med at det er viktig med forebygging, så flere kan klare seg hjemme lenger. 
Brukeren har den tryggheten at de vet at den dagen de trenger en tjeneste, vil de få hjelp. 


 
� Marker kommune er langstrakt, og en del eldre bor langt unna sentrum.  Med et politisk vedtak 


om å bygge 10 nye omsorgsboliger i tilknytning til MBSS, vil flere føle trygghet, og det vil være 
lettere å gi disse hjemmetjenester. 


 
� Det har vært en økning av brukere under 79 år.  Dette er utfordringer som må undersøkes 


nærmere fordi tallene ikke skiller på ulike brukergrupper (eks. personer med utviklingshemming, 
psykiske lidelser og/eller rus)  En trenger å gå grundigere gjennom disse tallene, og se hvem 
denne gruppen er, og om det er riktige og effektive tjenester som gis. 
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Konklusjonen er at Marker kommune har god resultateffektivitet, men at kvaliteten på tjenestene 
kanskje kan forbedres noe uten å øke ressursbruken ved å samordne tjenester og personale.   
Marker kommune bruker i dag totalt sett lite ressurser til Pleie- og omsorgstjenester, og en reduksjon av 
ressursbruken vil mest sannsynlig medføre en svekkelse av kvaliteten i tjenesten.  Dette kan igjen også 
gi redusert medarbeidertilfredshet og økt sykefravær. 
 


 


Kapittel 6.  Mål og forbedringstiltak 
 
Det er meget viktig å merke seg at selv om brukerne og medarbeiderne er fornøyde, er det likevel flere 
forbedringsområder. Pleie og Omsorg gir tjenester til brukere av psykisk helse og P.U. Disse brukerne 
kunne fått et mer helhetlig tilbud hvis vi kunne tilby målrettet miljøarbeid. Disse brukerne får blant annet 
hjemmehjelpstjenester i PLO. Det er som regel yngre mennesker som burde blitt tilbudt praktisk bistand 
og opplæring i hjemmet i stedet.  
 
Støttekontakt, omsorgslønn og avlastning bør ligge under P.U og psykisk helse. Det er stort sett brukere 
av denne tjenesten som mottar disse tjenestene. 
 
Vi står ovenfor en stor samhandlingsreform som vi pr. i dag vet lite om med hensyn til hvilke reelle 
kostnader kommunen står overfor.  Vi er så heldige at vi har en ny 10 sengs korttids-/rehabiliterings-
avlastningsavdeling som vi kan møte samhandlingsreformen med. Den bygningsmessige utfordringen  
er på plass, men det gjenstår å se om bemanningen er god nok. 
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Marker Kommune, Pleie- og Omsorgs målsetting: 
 


Raus – Glede - Utvikling  
 


Hovedmål:  Tilpassede tjenester ut i fra brukers behov. 
Delmål:  Tydelig informasjon, god og effektiv saksbehandling, riktig legemiddelbehandling 
 
 
 
 


Mål Tiltak Frist  Ansvar 


Møte 
samhandlingsreformen 


Øke legetjenesten i 
institusjon, 
samarbeid 
rehab.korttidsplasser 
og hjemmetjenesten, 
innføring av 
meldingsløftet. 


Budsjett 2012, 
innfasing frem til 
2016 


Virksomhetsleder, 
avdelingssykepleiere, 
IT avd. 


Ha god kommunikasjon 
med pårørende 


Pårørendesamtaler en 
gang pr. år 31.12.2012 


Primærkontakt og 
sykepleier 


Gi en tjeneste av god 
kvalitet ved å følge 
kompetanseplan 


Nødvendige 
kompetansetiltak 
iverksettes ut fra 
behovet Kontinuerlig Virksomhetsleder 


Bedre utnyttelse av 
ansatte ressurser, 
fordele fag Ny turnus alle ansatte Vår 2012 


Personalkonsulent, 
avdelingssykepleier, 
virksomhetsleder og 
fagforbund 


Kvalitetssikre tjenester 


Ansvarsfordeling av 
oppgaver for alle 
ansatte, 
vurderingsbesøk, 
vedtak og riktig 
IPLOS score Vinter 2011/2012 Avdelingssykepleiere 


Bedre utnyttelse av 
ressurser Målrettet miljøarbeid 2012 


 
P.U og psykisk helse 


Opprettholde 
nåværende hjemler i 
PLO 


Budsjett som dekker 
faktiske kostnader til 
8% sykefravær, 
permisjoner og 
helgedagstillegg Budsjett 2012 Virksomhetsleder 


                                                    
                                                                                                           Marker Pleie og omsorg, 07.11.2011 








Referat fra SU-møte i Grimsby barnehage tirsdag 8.11.2011 
 
Tilstedet: Anita Nordby Bergersen – representant fra foreldrene 
  Kent Olsson og Tove Granli Foss – representanter fra eierne 
  Liv Nordby og Inger Davidsen – representanter fra de ansatte 
Frafall: Arild Jensen – Camilla Bjørby møtte derfor 
 
1. Signaler som er gitt fra kommunen viser at de ønsker 4 ukers feriestengt 
barnehage.  
Kommentarer: 


- Fire uker er KRISE! Dette taler ikke i kommunens favør og stenge det eneste 
tilbudet de har i så mange uker. 


- De gode åpningstidene og sommeråpent er en av grunnene til at man søker 
seg til Grimsby og som gjør barnehagen attraktiv. Barnehagen ligger utenfor 
sentrum, og MÅ fortsatt ha ferieåpent dette som gulrot.  


- Tilbudet til kommunen blir dårligere, og det kan ikke være kjent med? Pr i dag 
har vi jo fulle barnehager og venteliste, og dette må være godt nytt for 
kommunen. 


- Ferieåpne barnehager er noe som kan være med å trekke til oss nye 
innbyggere. Vi vet at dette er viktig for barnefamilier på flyttefot. 


- Det er ikke som før da besteforeldre var hjemme, nå er de også i arbeid. 
- Dessuten er ”fellesferie” avleggs. Flere og flere benytter en uke eller to til å dra 


utenlands i vinterhalvåret.  
- Dette handler om hvordan kommunen vil ”selge seg”. Skal de fremstå som en 


kommune som ønsker seg nye småbarnsfamilier, og er de villig til å legge til 
rette for dem? Vi tenker at dette er et skritt bakover fra et allerede godt tilbud. 


- Vi ser at dette passer dårlig inn i den nye profilen til kommune der de ønsker å 
fremstå som en kommune hvor de som skal flytte bør bosette seg i.  


- Vi vet at dette har vært tatt opp før, og den gangen var også foreldre sterkt i 
mot.  


- De ansatte ønsker også at barnehagen skal være åpen hele sommerferien. 
De ser at det er med på å gjøre barnehagen mer attraktiv. De foretrekker at 
barnehagen er åpen, men at barnehagestart blir ved skoleårets start, ca 15. 
august. På den måten kan de også strekke sin ferie ut i august.  


 
Dette viser at foreldre og ansatte går sterkt i mot å stenge Grimsby barnehage 4 
uker på sommeren. 
   
2. Matpriser –  
Vi ser at vårt matbudsjett hvert år sprekker. Vi kjøper brødmat, pålegg, frukt, 
knekkebrød, melk og all varmmat går inn i denne posten. I dag er matprisen på en 
100 % plass på 200,- kr. Vi ønsker å øke den til 250,- kr for en 100 % plass.  
Kommentarer: 
Det er mye mat som kjøpes, og det er vel en stund siden den prisen ble satt. 
Matprisene har vel også økt. 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
3. Informasjon om barnehagen 







- Sklie. Den gamle skila ved veien er nede og en ny skal opp. Vi har ønsket oss den 
opp før vinteren kommer. Vaktmesterne er satt på saken. 
- Lavvoen. Vi har en lavvo i skogen som ikke står som den skal. I vinter fikk den en 
knekk, og nå ligger duken ned på bakken. Barnehagen ønsker å bruke denne i vinter, 
og foreldrene tar ansvar. De kaller inn til dugnad og får den i bedre stand før vinteren.  
- Tilbygg. Virksomhetsleder i Forvaltning, drift og vedlikehold har fremmet et forslag 
til budsjettet om tilbygg på barnehagen. Dette er ønsket av styrer og de ansatte. Vi 
ser for oss et tilbygg i forlengelsen av det som allerede er på nordsiden. Dette må 
inneholde ett sted hvor vi kan oppbevare vogner, en garderobe og et sted hvor vi kan 
spyle av dressene til barna når det er vått ute. Her bør det også være varme i golvet. 
Tilbygget bør også ha en veranda på nordsiden slik at det blir enkelt å trille vogner ut 
og inn.  
Vi har pr i dag ikke et egnet sted til å ha vogner. De må vi ha litt overalt; i garderoben 
som allerede er trang og i den gamle guttedusjen. Da må vi kjøre vognene gjennom 
avdelingen på Tusenbenet selv om det er klinete eller vått. Vi har nå 10 barn som 
sover i vogn, noen sover også to ganger om dagen.  
I tillegg har vi stellemuligheter til 1 barn! Vi har 25 bleiebarn som skiftes på 2-3 
ganger pr dag. Det vil si at vi bruker mye tid på å vente på å få skifte på barn og mye 
tid, og ikke minst krefter på vogner som må ut og inn i all slags vær.  
Vi ser at den gamle vaktmesterboligen IKKE benyttes til dette formålet. 
Slik det er i dag sliter det på personalet som til nå har vært tålmodig. 
Priser på tilbygg er estimert til 500 000,-  
Prisen på å oppgradere vaktmesterboligen er på 750 000,-  
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Tilstandsrapport for 
Marker skole 
2010-2011 
Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport 
om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at 
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til 
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god 
måte. 


Disse har ansvar for utarbeidelse av årlig tilstandsrapport: 


• Kommuner 
• Fylkeskommuner 
• Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12 
• Private skoler med rett til statstilskudd 


Rapport om tilstanden i opplæringen 


Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og 
læringsmiljø. 


Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen 
ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd.  


Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 (2008-2009) s. 24 - at bestemmelsen er 
formulert slik at det skal være mulig å tilpasse arbeide med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det 
ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier. 


Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem 


Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har 
fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i 
grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 (2007-2008). Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp 
indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene. 


Krav til innhold i tilstandsrapporten 


Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan 
bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det er data fra 
Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men 
det følger av St.meld. nr. 31 (2007-2008) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete 
målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp. 


Det følger av Ot.prp. nr. 55 (2008-2009), s. 24, at tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet 
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til opplæringen av barn, unge og voksne. De dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke 
særskilt data om voksne, dvs. deltakere som får opplæring etter opplæringsloven kappitel 4A. I 
vurderingen hvorvidt voksnes rettigheter ivaretas på områdene læringsresultater, frafall og læringsmiljø, 
må skoleeieren derfor benytte andre kilder for datainnhenting. 


I St.meld. nr.16 (2006-2007) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter 
og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har 
behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. De 
dataene som er tilgjengelig i Skoleporten, innholder ikke data om spesialundervisning, og skoleeieren 
må derfor også på dette området benytte andre kilder for datainnhenting. 


Skoleeier står ellers fritt til å utvide innholdet i tilstandsrapporten. 


Det generelle systemkravet 


Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av 
oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf opplæringsloven § 13-10 
andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd.Vær oppmerksom på at kravet til internkontroll 
omfatter alle plikter som påligger skoleeier etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor 
videre enn det tilstandsrapporten dekker. 


Personvern 


Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare 
opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller 
personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Tilsvarende vil også kunne gjelde for lokale 
indikatorer. Det minnes om at disse opplysningene må behandles i tråd med forvaltningslovens og/eller 
personopplysningslovens bestemmelser. 
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1. Sammendrag 
 
Elevene trives på Marker skole. Elevundersøkelsen viser mange positive resultater.  
Nasjonale prøver viser ikke så gode resultater. 
Eksamensresultatene er gode.  


 


2. Hovedområder og indikatorer 


2.1. Elever og undervisningspersonale 


Om Elever og undervisningspersonale 


Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med disse indikatorene i tilstandsrapporten: 


• tallet på elever og lærerårsverk (sum årsverk for undervisningspersonalet) 
• lærertetthet (lærertetthet 1.-7. trinn, lærertetthet 8.-10. trinn) 


2.1.1. Antall elever og lærerårsverk 


Antall elever 


Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle 
skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til 
grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne 
elever som får grunnskoleopplæring. 


Sum årsverk for undervisningspersonale 


Indikatoren viser totalsummen for årsverk for undervisningspersonalet. I denne indikatoren inngår 
følgende delskåre: 


• Andel årsverk for undervisningspersonale uten godkjent utdanning barnetrinn 
• Andel årsverk for undervisningspersonale uten godkjent utdanning ungdomstrinn. 


Marker kommune skoleeier | Fordelt på periode 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Grunnskole 


 Indikator og nøkkeltall 2004-


05 
2005-


06 
2006-


07 
2007-


08 
2008-


09 
2009-


10 
2010-


11 


 Talet på elevar 442 459 478 446 447 420 441 


 Sum beregnede årsverk for 
undervisningspersonale 


37 37 38 38 39 40 41 


Marker kommune skoleeier, Grunnskole 
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2.1.2. Lærertetthet 


Lærertetthet 1.-7. trinn 


Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes 
med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på 
undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som 
tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. 


Lærertetthet 8.-10. trinn 


Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 8.-10. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes 
med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på 
undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som 
tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter 


Lokale mål 
Skolen har som mål å øke lærertettheten de første fire skoleårene. På denne måten ser en for seg at 
behovet for spesialundervisning på ungdomstrinnet på sikt kan reduseres. For å få til dette er 
en avhengig av økte lærerressurser for en periode til ønsket effekt er oppnådd.  
 


 


Marker kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Periode 2010-11 | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 


2.2. Læringsmiljø 


Om Læringsmiljø 


Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å 
gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i 
Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra 
Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. 
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I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske: 


• trivsel 
• mobbing på skolen 
• faglig veiledning 
• mestring 
• faglig utfordring 


2.2.1. Trivsel med lærerne 


Indeksen viser elevenes trivsel med lærerne knyttet til fag og i hvilken grad elevene opplever at lærerne 
er hyggelige. 


Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. 


Lokale mål 
Ifl. balansert målstyring for Marker skole er målet å ligge over landsgjennomsnittet.  
 


Marker kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Marker kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 


Vurdering 


Det er svært tilfredsstillende at elevene trives godt sammen med lærerne sine, og at elevundersøkelsen 
viser at Marker skårer over landsgjennomsnittet både på 7. og 10. trinn. 


 


2.2.2. Mobbing på skolen 


Indikatoren viser andelen elever som oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene. 


Skala: 1-5. Lav verdi betyr liten forekomst av mobbing. 


 


Lokale mål 
Ifl. balansert målstyring for Marker skole er målet å være bedre enn landsgjennomsnittet.  
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Marker kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


Marker kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 


Vurdering 


Det er svært tilfredsstillende at Marker skole skårer bedre enn landsgjennomsnittet når det gjelder 
mobbing. Skolen vil fortsette å ha et kontinuerlig fokus på dette.  
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2.2.3. Faglig veiledning 


Indeksen viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning. Denne indeksen inkluderer i hvor stor 
grad de får vite hvordan de kan forbedre seg, og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet. 


Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. 


Lokale mål 
Ifl. Marker kommunes utviklingsplan for skoleutvikling skal skolen bli enda bedre på å gi elevene faglig 
veiledning og tydelige tilbakemedlinger.  
 


Marker kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Marker kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 


Vurdering 


De tre siste årene er skolen blitt bedre på å gi elevene faglig veiledning.  Marker skole viser bedre 
resultater enn landsgjennomsnittet. I skolens utviklingsplan for 2010-2013 er underveisvurdering og det 
å gi elevene tydelige tilbakemeldinger viktige fokusområder. 


 


2.2.4. Mestring 


Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på 
skolen. 


Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. 
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Marker kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


Marker kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 


Vurdering 


Opplevelse av mestring er viktig for elevenes læring. Det er derfor gledelig med resultater over lands- og 
fylkessnitt for 10. tirnn, og at resultatene på 7. trinn viser framgang. 


 


2.2.5. Faglig utfordring 


Indeksen viser elevenes opplevelse av faglige utfordringer i skolearbeidet. 


Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. 
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Marker kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 


Vurdering 


Her har en kun tilgang på resultater for 10.trinn, og det er tilfredsstillende med resultater over  lands- og 
fylkessnitt. 


 


2.3. Resultater 


Om Resultater 


Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som 
gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. 


I tilstandsrapporten er disse resultatindikatorene obligatoriske: 


• nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn i lesing og regning 
• standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk 
• grunnskolepoeng 


Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med følgende indikatorer i tilstandsrapporten: 


• nasjonale prøver i engelsk på 5., 8. og 9. trinn 


2.3.1. Nasjonale prøver lesing 5. trinn 


Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 
grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 


De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 







Kan inneholde data under publiseringsgrense. 


Side 13 av 20 - Tilstandsrapport for Marker skole 2010-2011 - 7. oktober 2011 


1. finne informasjon 
2. forstå og tolke 
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 


Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, 
hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 
mestringsnivåer. 


Lokale mål 
Ifl. balansert målstyring for Marker skole er målet å ha bedre resultater enn fylkesgjennomsnittet. 
Marker ligger i gjennomsnitt på 1,8, mens fylkessgjennomsnittet er 2,0.  
 


Marker kommune skoleeier | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 5 | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 


Vurdering 


I Marker kommunes skoleutviklingsplan 2010-2013 er "Lesing i alle fag" et fokusområdet. Det er gledelig 
å se at skolen har flere elever på mestrinsnivå 3 enn forrige skoleår. Det er likevel for tidlig å si om dette 
skyldes skolens satsing på lesing eller andre variabler.   


 


2.3.2. Nasjonale prøver lesing ungd. trinn 


Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for 
den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 
Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. 


De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 


1. finne informasjon 
2. forstå og tolke 
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 
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Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem 
mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 
fordeling av elever på mestringsnivåer. 


Lokale mål 
Ifl. balansert målstyring for Marker skole er målet å ha bedre resultater enn fylkesgjennomsnittet. 
Markers resultater viser en gjennomsnitt på 3,0. Detter er det samme som fylkesgjennomsnittet.  
 


Marker kommune skoleeier | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 8 | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 


Vurdering 


Det er tilfredsstillende med resultater likt med fykesgjennomsnitt, og at det er framgang fra forrige 
skoleår. Det er likevel for tidlig å si om dette skyldes skolens satsing på lesing eller andre variabler. 


 


2.3.3. Nasjonale prøver regning 5. trinn 


Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for 
den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. 


De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 
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• tall 
• måling 
• statistikk 


Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse 
sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: 


• kan løse en gitt utfordring 
• kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 
• kan vurdere om svarene er rimelige 
• kan ha effektive strategier for enkel tallregning 


Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, 
hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 
mestringsnivåer. 


Lokale mål 
Ifl. balansert målstyring for Marker skole er målet å ha bedre resultater enn fylkesgjennomsnittet. 
Markers resultater viser et gjennomsnitt på 1,8, mens fylkesgjennomsnittet er 1,9.   
 


Marker kommune skoleeier | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 5 | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 
 


2.3.4. Nasjonale prøver regning ungd. trinn 


Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 
grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale 
prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 


• tall 
• måling 
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• statistikk 


Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse 
sammenhenger. Dette innebærer at de: 


• forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring, 
• kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 
• kan vurdere om svarene de får er rimelige 
• kan vise effektive strategier for enkel tallregning 


Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem 
mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 
fordeling av elever på mestringsnivåer. 


Lokale mål 
Ifl. balansert målstyring for Marker skole er målet å ha bedre resultater enn fylkesgjennomsnittet. 
Marker ligger i gjennomsnitt på 2,6, mens fylkesgjennomsnittet er 3,0.  
 


Marker kommune skoleeier | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 8 | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 


2.3.5. Nasjonale prøver engelsk 5. trinn 


Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) 
er knyttet til disse ferdighetene: 
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• finne informasjon 
• forstå hovedinnholdet i enkle tekster 
• forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid 
• forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 
• bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre 


Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, 
hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 
mestringsnivåer. 


Lokale mål 
Ifl. balansert målstyring for Marker skole er målet å ha bedre resultater enn fylkesgjennomsnittet. 
Markers resultater er i gjennomsnitt 1,8, og fylkesgjennomsnittet er 1,9.  
 


Marker kommune skoleeier | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 5 | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 
 


2.3.6. Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn 


Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene for 
ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene: 


• finne informasjon 
• forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere 
• beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner 
• forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 
• forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper 


Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem 
mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 
fordeling av elever på mestringsnivåer. 
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Lokale mål 
Ifl. balansert målstyring for Marker skole er målet å ha bedre resultater enn fylkesgjennomsnittet.  
Markers resultater viser 2,8, og fylkesgjennomsnittet er 2,9.   
 


Marker kommune skoleeier | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 8 | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 
 


2.3.7. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk 


Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør 
sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. 
Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 


• 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 
• 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 
• 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 
• 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 
• 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 
• 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget 


Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. 


Lokale mål 
Ifl. balansert målstyring for Marker skole er målet å ha bedre resultater enn fylkesgjennomsnitt.   
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Marker kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Periode 2010-11 | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 


Vurdering 


Det er svært tilfredsstillende at Marker skole har bedre resultater enn fylkes- og landsgjennomsnitt både 
når det gjelder standpunkt- og eksamenskarakterer. 


 


2.3.8. Grunnskolepoeng 


Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. 
Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som 
summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. 


Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. 


Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. 
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Marker kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 


2.4. Gjennomføring 


Om Gjennomføring 


Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. 
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet 
anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO 


2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VGO 


Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra 
grunnskolen. 


Marker kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Periode 2010 | Grunnskole 


 Indikator og nøkkeltall Marker kommune 


skoleeier 
Østfold 


fylke 
Nasjonalt 


 Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring 
(prosent) 


100,0 95,1 96,6 


Marker kommune skoleeier, Grunnskole, 2010-2010 


 


3. Konklusjon 
Elevene i Marker ser ut til å trives på skolen, men de faglige resultatene bør bli bedre. Det er mange 
faktorer som kan spille inn her. Skolens fokus på lesing i alle fag og på vurdering for læring vil 
forhåpentligvis på sikt kunne føre til bedre resultater på nasjonale prøver. Likeledes vil tidlig innsats ved 
en styrking av lærertettheten de første fire årene være tiltak som vil kunne gi resultater på sikt. 
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VA-norm for Marker kommune 
Denne VA-normen er utarbeidet som et grunnlag for krav til opparbeidelse av vann- og 
avløpsanlegg i kommunen. VA-normen vil dermed gi utbyggere, entreprenører og abonnenter 
et forutsigbart og enhetlig regelverk for opparbeidelse av vann-og avløpsanlegg. På den måten 
vil VA-normen bidra til å effektivisere og kvalitetssikre opparbeidelsen av ovennevnte 
anlegg. 
Normen er basert på løsninger gitt i VA-miljøblader, og kommer i tillegg til kommunens plan 
til KS sitt standard abonnementsvilkår administrativt og teknisk. 
 


• 1. INNLEDNING 
• 2. PROSJEKTERING  
• 3. VANNLEDNING - HOVEDLEDNINGER  
• 4. SPILLVANNSLEDNING - HOVEDLEDNING  
• 5. OVERVANNSLEDNING – HOVEDLEDNING  
• 6. KUMMER - HOVEDLEDNING  
• 7. BORTLEDING AV OVERFLATEVANN  
• 8. GRØFTEARBEIDER  
• 9. LEDNINGSARBEIDER  
• 10. TILSYN, KONTROLL, HÅNDTERING OG LAGRING  
• 11. PUMPESTASJONER  
• 12. FERDIGSTILLELSE OG OVERTAKELSE  
• 13. STIKKLEDNINGER 


1. INNLEDNING 


1.1 Gyldighetsområde 


 VA-normen skal være grunnlaget for prosjektering, utførelse og kontroll/tilsyn av utvendige 
vann-og avløpsanlegg i Marker kommune. 
Detaljer og tekniske løsninger som ikke fremgår av normen, skal drøftes og avklares med 
kommunen i prosjekteringsfasen. 
  
1.2.Hovedledninger 
  
Med hovedledninger menes rørledninger som kan overtas av kommunen. Kommunal 
overtakelse av hovedledinger er betinget av at ledningsanlegget er utført i henhold til denne 
VA-normen. 
  
1.3 Stikkledninger 
  
Med stikkledninger menes rørledninger som tilknyttes hovedledninger. Det henvises til 
kapittel 13 i denne VA-normen. 
  
1.4 Søknad om tiltak (rørleggermelding) 
  
Søknad om prosjektering og utførelse om vann- og avløpsanlegg med tilknytning til 
kommunalt anlegg skal anmeldes på fastsatte skjemaer, og godkjennes av kommunen før 
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arbeidet kan igangsettes (igangsettingstillatelse). For øvrig vises til kapittel 8 i denne VA-
normen. 
  
1.5 Endring av godkjente planer 
  
Dersom arbeidet må utføres på en annen måte enn det kommunen har godkjent og gitt 
igangsettingstillatelse til, må søknad om endring umiddelbart sendes kommunen for 
godkjenning før anleggsarbeidet settes i gang. 
Dersom det under anleggets gang blir aktuelt med endring av teknisk utførelse, skal dette 
godkjennes av kommunen ved endringsmelding før utførelsen finner sted. Ajourførte – som 
utført – tegninger - er en av betingelsene for kommunal overtakelse. 
  
1.6 Dispensasjoner 
  
Kommunen kan etter begrunnet søknad dispensere fra denne VA-normens bestemmelser. 


2. PROSJEKTERING 


2.1 Tegninger 
Det skal utarbeides egne tegninger for forprosjekt og egne detaljtegninger som grunnlag for 
utførelsen. 


2.10 Tegninger til forprosjekt 
  
Det skal utarbeides tegninger som inneholder nødvendig dokumentasjon for prinsipiell 
utforming av prosjektet. Tegningene skal kunne gjøre mulig å utarbeide foreløpig 
kostnadsberegning, og være et viktig element i vurdering av ulike alternative løsningsforslag, 
samt være grunnlag for nødvendige eiendomsavtaler. 
  
Aktuelle tegninger til forprosjekt er normalt: 
  
-         oversiktsplan 
-         profiltegninger 
-         detaljtegninger som er viktige for anleggsutførelsen 
-         oversiktskart med berørte eiendommer – gnr/bnr 
  
2.11 Tegninger for anleggsutførelse 
  
Det skal sammen med detaljert beskrivelse av utførelsen av anlegget følge detaljerte tegninger 
som tydeliggjør hvordan utførelsen skal utføres. 
Nødvendige tegninger for utførelsen av anlegget er normalt: 
  
-         Plantegninger som viser ledningstraseer, kummer og stikkledningsavgreninger 
-         Lengdeprofil 
-         Kumtegninger/kumskisser 
-         Typiske tegninger for kum, veisluk/sandfangskum, grøft etc. 
-         Øvrige detaljer 
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2.11.1 Plantegninger 
  
Plantegninger skal normalt være i målestokk 1:1000 eller 1:500. Av plantegningene skal det 
klart fremgå følgende elementer: 


• Ledningstraseer m/strømningsretninger 
• rørledningsdimensjoner 
• kumplasseringer 
• plassering av evt pumpestasjoner med atkomst 
• stikkledningsavgreninger 
• eiendomsgrenser med informasjon om gnr/bnr. 
• oversikt over hjemmelshavere av anleggsberørte eiendommer legges i vedlegg 
• oversikt over eksisterende rørledninger og kabler som er relevante for gjennomføring 


av anlegget 
• stikningsdata følger som KOF-fil 


  
2.11.2 Lengdeprofil 
  
Lengdeprofiler skal normalt ha samme lengdemålestokk som plantegningen. Det kan velges 
mellom følgende målestokker for henholdsvis lengde/høyde: 


• 1:1000/1:100 
• 1:1000/1:200 
• 1.500/1:100 
• 1.500/1:200 


  
Lengdeprofilene skal vise anleggsdelenes og terrengnivåets innbyrdes høydeforskjell. 
Normalt kreves nivellement. Et godt kartgrunnlag (digitalt) vil imidlertid i mange tilfeller 
være tilstrekkelig og kunne aksepteres uten fullstendig nivellement av traseen. Imidlertid skal 
viktige og sentrale knutepunkter og kritiske terrengpunkter nivelleres. Nivellement og høyder 
skal referere seg til EUREF’s fastmerker og koordinater. 
  
Lengdeprofiler skal vise høyder på innvendig bunn av selvfallsledninger, utvendig topp av 
trykkledninger, terreng (eksisterende og nytt) og topp kummer. Videre skal tegningene vise 
avstand mellom kummer, avstand fra kum til avgreningspunkt for stikkledninger, ledningsfall 
i promille, rørdiameter og type rørledninger. 
 
2.11.3 Kumtegninger/kumskisser 
  
Kumtegninger skal normalt utarbeides i målestokk 1:20. Tegningene skal vise kummen i plan. 
Kotehøyder skal påføres. Tegningene skal vise rørledninger, rørdeler, type skjøter, 
kumrenner, kumdeler og dimensjoner. På kumtegninger eller på egen liste skal det være 
utarbeidet materialliste med nødvendige spesifikasjoner. 
  
Kumskisser utarbeides normalt i målestokk 1:50. Av kumskissen skal fremgå tilknyttede rør, 
strømningsretninger og armatur som skal monteres. Egen liste for rørdeler og utstyr skal også 
fremgå av skissen eller av egen materialliste. 
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2.11.4 Typiske tegninger 
  
Typiske tegninger kan være prinsipptegninger av grøftetverrsnitt, kummer, sandfangskummer 
eller veisluk, tegninger av rørledningers krysningspunkt, utførelse av 
stikkledningstilkoplinger, forankring av bend, etc. 
Tegningene utarbeides i passende målestokk. 
  
2.2 Ledningers beliggenhet  
  
Hovedledninger bør så langt mulig legges i offentlig veigrunn eller i traseer som minst mulig 
grad er til hinder for privat eller offentlig virksomhet. 
  
Fremføring av hovedledninger skal avtales skriftlig med grunneier. Slik avtale skal normalt 
tinglyses. Avtalen skal inneholde rettigheter og plikter for ledningseier. Blant annet skal 
avtalen inneholde rett for ledningseier til å føre fram hovedledningene på eiendommen, 
stedsevarig rett til å ha hovedledningene liggende på eiendommen, rett til tilsyn, drift, 
vedlikehold, reparasjon og fornyelse av hovedledningen. Av avtalen skal også fremgå 
erstatningsbeløp for de tap grunneier er påført knyttet til rettighetene for ledningseier. 
  
2.3 Karttegning og tegnsymboler 
  
Det benyttes tegnsymboler i samsvar med NS 3039. 
  
2.4    Dimensjonering og selvrensing 
  
Ledninger skal dimensjoneres med tilstrekkelig kapasitet. For gravitasjonsledninger må det 
tas hensyn til at det oppnår selvrensing. Dimensjonsberegninger for kapasitet for vann-og 
avløps-ledninger skal fremlegges dersom kommunen krever det. Ved dimensjoneringen skal 
det tas hensyn til kapasitet til eksisterende VA-ledninger både nedstrøms og oppstrøms. 
Dersom kommunen krever det skal det iverksettes spesifikke tiltak for at eksisterende 
ledninger ikke skal overbelastes. 
  
Vannledninger skal dimensjoneres for brannvann etter de til enhver tid gjeldende krav; jfr 
plan- og bygningslovens bestemmelser, eller etter spesifikke krav fra kommunen. 
  
I vannverkskummer som er tilrettelagt for utspyling, eller i kummer som er tilrettelagt for 
mottak av renseplugger, må det foretas tilstrekkelig dimensjonering av utspylingsledningen 
eller drensledningen. 
Endekum for vannledning med Ø50 mm eller større, skal bygges med utspylingsanordning. 
  
2.5    Avløpssystem 
  
Avløpssystemet skal prosjekteres og bygges etter separatsystemet. Spillvannet skal føres i 
egen rørledning som er tilknyttet renseanlegg. Overvann, takvann, drensvann og annet ikke 
forurenset avløpsvann skal føres til egen overvannsledning med utslipp til godkjent resipient. 
  
Der forholdene ligger til rette for det og kommunen krever det, skal overvann, takvann og 
drensvann og annet ikke forurenset avløpsvann håndteres lokalt (forsinkelsesanlegg, 
infiltrasjon etc). 
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Kommunen kan etter søknad dispensere fra ovennevnte prinsipper. 
 
2.6    Varerør 
  
Under bane og veier er det normalt krav om at vann- og avløpsledninger legges i varerør 
eller kulvert. Varerør/kulvert benyttes også i andre situasjoner dersom det anses formålstjenlig 
og hensiktsmessig. Dette gjelder spesielt ved forhold hvor reparasjon, fornying og omlegging 
ved graving kan bli kostbart. 
  
I visse områder kan det være aktuelt å bygge varerøret som gangbar kulvert. I slike situasjoner 
kan vann- og avløpsledningene med fordel forankres i kulvertveggen. 
Varerøret/kulverten skal normalt tilfredsstille samme krav til tetthet som medierøret. Der det 
ikke benyttes gangbar kulvert som varerør, skal det normalt benyttes et varerør for hvert 
medierør. Varerør må dreneres i ett av endene. Varerørets dimensjon må tilpasses medierørets 
dimensjon, slik at kravet til stabilitet tilfredsstilles. Trykkledninger i varerør skal ha 
strekkfaste skjøter. 
  
2.7    Grunnundersøkelse 
  
Der kommunen krever det foretas det nærmere grunnundersøkelse for sikring av grøftene, 
ledningstype, spesifikke tiltak i forhold til krav om strekkfaste skjøter etc. Det kan foretas 
geotekniske undersøkelser eller det kan foretas oppgraving på nødvendig antall punkter. 
Resultatet av grunnundersøkelser skal dokumenteres ved notat eller rapport. 
Opplysninger om spesielt korrosjonsfarlig eller forurenset grunn som kan ha innvirkning på 
valg av rørmateriell, rørbeskyttelse og pakninger bør normalt fremgå av rapporten. 
  
2.8    Eksisterende anlegg 
  
Beliggenhet av eksisterende ledningsanlegg bør kartlegges i den grad som er nødvendig for å 
unngå konflikt ved fremføring av nytt ledningsanlegg. Dersom det ikke foreligger 
dokumentasjon på eksisterende anlegg som er god nok for dette, bør det foretas 
oppgraving/prøvegraving for å få kunnskap om dette. 
  
Tiltakshaver er ansvarlig for å skaffe dokumentasjon på eksisterende ledningsanlegg som kan 
bli berørt, både mht dimensjoner, beliggenhet og tilstand. Tilstandsvurdering kan fremskaffes 
ved trykkprøving, tetthetsprøving og TV-kontroll av ledningene. 
  
2.9    Utbedring og omlegging av private stikkledninger 
  
Når offentlige hovedledninger for vann og avløp fornyes eller legges om, skal alltid tilstanden 
på tilknyttede stikkledninger vurderes. Dersom resultatet av tilstandsundersøkelsen tilsier at 
stikk-ledningene ikke tilfredsstiller gitte krav, skal stikkledningene fornyes/legges om. Se 
kap.13. 


3. VANNLEDNING - HOVEDLEDNINGER 


3.1 Rørtyper 


Det vises generelt til VA-miljøblad PT 30. Når det gjelder de enkelte rørtyper vises det til 
VA-miljøblad PT 10, PT 11 og PTV 16. 







Sanitærreglement for Marker kommune 
November 2011 


  
Følgende rørtyper kan benyttes: 


• Duktile støpejern  
• PVC-rør  
• PE-rør  


  
Generelt likestilles disse rørtypene, men kommunen kan bestemme rørtype ut fra hensynet til 
ønske om ensartet rørtype på en strekning eller i et område, grunnforhold, forurensning i 
grunnen, ut fra resultat av geotekniske undersøkelser og driftsmessige forhold. 
  
Bruk av andre rørtyper enn nevnt ovenfor skal godkjennes av kommunen i hvert enkelt 
tilfelle. 
  
Det skal normalt være samme rørtype og rørdimensjon mellom kummer. 
  
Ved reparasjon og utskifting av rørledninger skal dette utføres slik at innvendig rørdimensjon 
ikke reduseres. 
  
3.2 Armatur i kummer  
  
I kummer med rørdimensjon Ø100 mm eller større skal det benyttes armatur og rørdeler av 
duktilt støpejern uansett hvilken rørtype vannledningen er. Nærmere spesifikasjon for slik 
armatur fremgår av pkt 3.3.3. og pkt 3.6. Overgang mellom rør og armatur skal normalt være i 
kum. 
  
3.3 Støpejernsrør, pakninger og rørdeler 
  
3.3.1. Rør  
  
Generelt vises det til VA-miljøblad PTV 16. Rørene skal være mufferør av duktilt støpejern 
etter NSEN 545, klasse 9. Rørene skal ha innvendig sementmørtelforing etter NSEN 545 og 
sementen skal være av typen ”High Alumna Cement” som ”Tonerdescmeltzzement” eller en 
høy ovnsement som ”Hochofenschlackezement” eller ”PFA” (Pozzolan Fly Ash) sement. 
  
Kommunen kan kreve ekstra utvendig korrosjonsbeskyttelse av rørledningen i områder hvor 
grunnforholdene tilsier det. 
  
Rørene skal ha metallisk zinkbeskyttelse, påført varmtflytende etter NSEN 545 med belegg-
tykkelse min 200 g/m2, samt varmtflytende bitumen påført utenpå zinkbelegget etter DIN 
30674, eller tilsvarende. Rørene skal ha innstikk-muffeskjøt av type tysk tyton. 
  
3.3.2 Pakninger 
  
Det vises til VA-miljøblad PTV 16. 
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3.3.3 Armatur og rørdeler  
  
Alle rørdeler skal være i duktilt støpejern (SJK) etter standard NSEN 545 med unntak av 
Heinco muffebend i ND 100 mm – 300 mm, som leveres i grått støpejern (SJG). 
  
Flenser skal normalt være boret etter trykklasse PN 10. Duktile rørflenser skal ha dimensjoner 
og boring etter NSEN 545. 
  
Armatur og rørdeler i og utenfor kummer skal være utvendig og innvendig overflatebehandlet 
med varmpåført pulverepoxy (blå) i tykkelse 250-350 my, og være GSK godkjent, eller av 
tilsvarende kvalitet. 
  
Reparasjon av epoxybelegget må utføres i samsvar med produsentens anvisninger. 
  
Bolter og muttere m/skiver skal være varmgalvaniserte; kvalitet 4,6. Bolter og muttere skal 
være etter DIN 601/555. Skiver skal være etter DIN 125. For å redusere sannsynligheten for 
korrosjon bør muttere gå jevnt med boltens ende når denne er trukket til. 
Momentnøkkel benyttes for kontroll av tiltrekkingen. Boltene trekkes til diagonalt, etter 
leverandørens anvisninger. 
  
3.4 PVC trykkrør og rørdeler 
  
3.4.1 Rør 
  
Det vises generelt til VA-miljøblad PT 10. Det skal benyttes gråblå PVC mufferør med 
tilhørende deler produsert etter NS 3621, NSEN 1452-1 til 7. Sikkerhetsfaktor settes til 1,6. 
Minimum trykklasse skal være PN 12,5. 
  
3.4.2 Pakninger 
  
Det vises til VA-miljøblad PT 10. 
  
For muffer på rør og rørdeler skal det være integrerte pakninger etter NSEN 681-1. Det skal 
benyttes godkjent glidemiddel ved monteringen. 
  
3.4.3 Rørdeler 
  
Utenfor kummer benyttes PVC trykkrørsdeler med samme kvalitetskrav til materialer og 
pakninger som for trykkrør. Rørdeler og armatur i kummer skal være av duktilt støpejern. 
  
3.5 PE-rør med tilhørende rørdeler 
  
3.5.1 PE-rør 
  
Generelt vises til VA-miljøblad PT 11. Det skal benyttes blåmerket, helsveisede PE trykkrør 
etter NS 12201, merket med produsentens navn, godkjenningsmerke, INSTA-sert materiale, 
nominelt trykk, utvendig rørdiameter x veggtykkelse. Designfaktor settes til min 1,6. 
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Ved bruk av elektromuffer skal disse være av godkjent fabrikat og monteres etter fabrikantens 
anvisning/veiledning. Alle skjøter skal utføres av kvalifisert firma og personell med sertifikat 
fra TI (K-1) eller tilsvarende. 
  
3.5.2 Rørdeler for PE-rør 
  
Rørdeler til PE-rør både utenfor og i kum skal være av duktilt støpejern i samsvar med 
spesifikasjoner i pkt 3.3.3 og skal ha strekkfast tilslutning til rørene. 
  
Det skal benyttes strekkfaste flensemuffer med støttehylser. 
  
3.6 Ventiler og prøvepunkt 
  
3.6.1 Sluseventiler 
  
Det skal benyttes glattløpet sluseventiler med flenser, type Hawle eller tilsvarende. Ventilene 
skal være høyrelukkende med nøkkel og viserskive. Ventilene skal ha uredusert gjennomløp. I 
spesielle tilfeller kan det kreves ventiler med ratt. 
Ventilene skal være overflatebehandlet både utvendig og innvendig med varmpåført 
pulverepoxy (blå), tykkelse 250-350 my, og være GSK-godkjent, eller av tilsvarende kvalitet. 
  
Som spesifikasjon gjelder 


• byggemål etter DIN 3202 F4  
• byggemåte etter DIN 3352, del 1,4 og 13  
• styrke etter DIN 3840  


  
3.6.2 Ventil T-rør/ventilkryss (kombiarmatur)  
  
Som alternativ til sluseventiler kan det benyttes prefabrikkert ventil T-rør eller ventilkryss; 
kombiarmatur. 
  


• Ventilene i ventil T-rør/ventilkryss skal være av tilsvarende type og kvalitet som 
beskrevet under pkt 3.6.1.  


• Det skal tilrettelegges for innføring og uttak av renseplugger. Innføringsåpningen skal 
ha samme diameter som hovedløpet, og være utført som en flens med slisser eller hull 
for bruk av mutterskruer.  


• Alle flenser utformes med gjennomgående hull for mutterskruer.  


  
3.6.3 Brannuttak 
  
Generelt vises det til VA-miljøblad PTV 47. 
  
Hakestykket skal monteres slik at det kan påmonteres dobbel brannstender. Brannstender 
plasseres i senter av kumlokk. 
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3.6.4 Lufteventil 
  
På vannledningens høydepunkter og endepunkter i stigning skal det monteres helautomatisk 
og dobbeltvirkende lufteventil. Det skal monteres ventil under lufteventilen. Lufteventilen 
skal monteres frostfritt. 
  
3.6.5 Prøvepunkt 
  
Prøvepunkt for trykkmåling og desinfisering plasseres enten i mellomring ved sluseventil eller 
i gjengevorte på ventilhus. Uttaket utstyres med Vulkan slusekran eller kran med tilsvarende 
konstruksjon og kvalitet. 
  
3.7 Anboring 
  
Generelt vises det til VA-miljøblad UTV 7, og til kapittel 13 punkt 5. 
  
3.8 Vannledning i trase med stort fall 
  
Dersom ledningstrase har større fall enn 125 promille (1:8) skal det benyttes rørledninger med 
strekkfaste skjøter eller PE-rør skjøtet med speilsveis eller elektromuffe. 
I grøften anordnes det sperrepropper av betong eller leire, for å sikre mot uønsket 
vannstrømming i omfyllingsmassene. 


4. SPILLVANNSLEDNING - HOVEDLEDNING 


4.1 Selvfallsledning 


Det skal normalt benyttes glatte rødbrune PVC mufferør, merket som nevnt nedenfor. 
Generelt vises det til VA-miljøblad PT 10. Solblekede rør tillates ikke benyttet. 
  
Alle rør og rørdeler for PVC-rør og PP-rør skal være i henholdsvis samme materialtype med 
faste pakninger. Alle rør og rørdeler skal være merket med produsentens navn eller 
varemerke, NS-EN, SN, DU, kronemerke og snøkrystall. PP-rør for sveising skal være i MFR 
klasse. 
  
Spesifikasjon for rør og rørdeler av PVC er som følger: 


• PVC-rør: PVC grunnavløpsrør NS-EN 1401,1-3; SN8  
• PVC rørdeler: PVC –deler for grunnavløpsrør NS-EN 1401,1-3, SDR 34.  
• PP rørdeler: PP-deler for grunnavløpsrør NS-EN 1852-1, S16 (SDR 33).  


PP rørdeler lik eller større enn ND 200 mm skal være merket ”CT”. 
Bruk av annen type rørmateriale kan godkjennes i særlige tilfeller. 
  
Minimumsfall på spillvannsledninger med selvfall er 10 promille (1:100). Dersom kravet til 
selvrensing kan tilfredsstilles, kan mindre minimumsfall godkjennes. 
  







Sanitærreglement for Marker kommune 
November 2011 


4.2 Pumpeledning 
  
Det skal normalt benyttes PE-trykkrør etter NS/EN 132444-2002 rødbrune striper, og med 
produsentens navn eller varemerke, materiale, nominelt trykk, NS/EN, kronemerke. 
Alternativt kan benyttes: 


• Rødfargede PVC trykkrør med muffe – min PN 12,5 – produsert etter NS 3621 eller 
NSEN 1452,1-7, og merket med produsentens navn eller varemerke, NS-EN, 
kronemerke og snøkrystallmerke. Solblekede PVC-rør tillates ikke benyttet.  


Mindre ledningsdimensjoner som ikke leveres rødfarget skal markeres med rødt merkebånd. 
Designfaktor settes til 1,6. Skjøt mellom rør skal være speilsveis eller elektromuffe. 
  
Alle rørdeler som monteres på pumpeledning av PE skal utføres med strekkfast tilslutning. 
Andre typer rørmateriale kan godkjennes av kommunen. 
  
4.3 Pakninger 
  
Pakninger skal være utført i syntetisk gummikvalitet som EPDM (etylen propylen polymer) i 
henhold til NSEN 681-1 eller en annen syntetisk kvalitet med tilsvarende ozon-og aldrings-
bestandighet, og som er egnet for avløpsvann. 
  
Pakninger for oljeholdig avløpsvann, i oljeholdig eller oljeforurenset grunn, skal det benyttes 
NBR-gummi (Nitril-Butadien), også kjent som ”Nitrilgummi” eller ”Perbunan” i henhold til 
SIS 367612, eller annen syntetisk kvalitet med tilsvarende oljebestandig kvalitet. 
  
For PVC-rør skal pakninger være integrert i rørledningsmuffer. Det skal benyttes godkjent 
glidemiddel ved monteringen. 
  
4.4 Rørdimensjoner 
  
Normalt skal det være samme rørtype og rørdimensjon mellom kummer. Kommunen kan 
dispensere fra dette kravet etter søknad. Dog settes det krav til at innvendig rørdimensjon 
opprettholdes. 
  
For selvfallsledninger skal skjøt mellom rør av forskjellige materialer, eller mellom rør som 
har forskjellig utvendig diameter, være av type Flex-seal eller annen godkjent type med 
tilsvarende tetthet og kvalitet. 
  
  
4.5 Spesielle forhold 
  
Ved spesielle forhold, eksempelvis ved stor grøftedybde, høyt fall på rørledningen, høy risiko 
for mekanisk rørslitasje, setningsfare etc, må utførelsen og valg av rørtype vurderes spesielt. 
  
Valg av rørmateriale skal sees i sammenheng med korrosivitet i grunnen og grad av agressivt 
avløpsvann (sigevann fra avfallsdeponier, spesialavløp fra industri, avløp fra større 
slamavskillere etc). 
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Rørskjøtene skal være tette, tåle det faktiske innvendige trykk og vanntrykk på min 0,5 bar 
(5mvs). Ved fallforhold større enn 125 promille skal det benyttes strekkfaste skjøter, eller PE-
rør med speilsveisede skjøter eller elektroskjøtmuffer. 
Ved fallforhold som nevnt ovenfor skal det for selvsfallsledninger benyttes fallkummer. I 
grøften skal det anordnes sperrepropper av betong eller leire, for å sikre mot uønsket 
vannstrømming i grøfta. 
  
  
4.6 Bend i grøft 
  
Ved avvinkling for selvfallsledninger og trykkledninger utenfor kummer skal det benyttes 
langbend. For trykkledninger stilles det krav om dimensjonert forankring. 
  
Alle bend utenfor kummer skal innmåles med koordinater i x- ,y- og z-planet. 


5. OVERVANNSLEDNING – HOVEDLEDNING 


5.1 Selvfallsledninger 
  
Det skal normalt benyttes glatte svarte PVC mufferør merket med produsentens navn eller 
varemerke, produksjonssted og – tid, materiale, dimensjon, nominell ringstivhet, NS-EN, 
kronemerke og snøkrystallmerke. 
  
For rør av PVC vises det generelt til VA-miljøblad PT10. Ved store rørdimensjoner  større 
enn Ø400 mm tillates benyttet betong falsrør eller betong mufferør med innstøpt 
gummipakning i henhold til BN 1030. 
  
For betongrør med tilhørende rørdeler vises det til VA-miljøblad PTA 14. 
  
Spesifikasjoner for rør og rørdeler av PVC/PP: 


• PVC-rør: PVC grunnavløpsrør NS 3624, NSEN 1401,1-3, SN 8  
• PVC-rørdeler: PVC-rørdeler NS 3624, NSEN 1401,1-3, SDR 34.  


PP-rørdeler: PP-rørdeler NS 3630, NSEN 1852-1, S16 (SDR 33) 
  
PP-rørdeler lik eller større enn ND 200 mm skal være merket ”CT”. 
  
Bruk av andre typer rør og rørdeler kan godkjennes av kommunen etter søknad. 
  
Selvfallsledning for overvann skal normalt ha et fall på minst 10 promille. Kommunen kan 
etter begrunnet søknad godkjenne ned til 5 promille fall. 
  
Opplysninger om rørtype med bl.a. leggebeskrivelse, tillatt overfylling, hydraulisk kapasitet 
etc må legges fram for godkjenning. Det stilles samme krav for alle rørtyper med hensyn til 
tetthet. Alle rør skal ha pakninger i skjøtene, eller skjøtemetode som hindrer innlekking og 
inntrenging av slam, jord og stein. 
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Utforming av kummer skal være i henhold til denne normen. 
 
  
5.2 Pumpeledning 
  
Det stilles samme krav til pumpeledning for overvann som til pumpeledning for spillvann; se 
kapittel 4. 


6. KUMMER - HOVEDLEDNING 


6.1 Generelt 


Vann-og avløpsledninger tillates lagt i samme grøft. Avløpsnettet skal bygges etter separat-
systemet. Det innebærer at spillvann føres i egen rørledning atskilt fra overvannsledningen. 
Det skal bygges separate kummer for spillvann og overvann. Avstand mellom kummer skal 
være maks 200 m. Vannverkskummer plasseres etter behov. Vannverkskummer kan tillates 
kombinert med overvannskum. 
  
Kummer skal være tette, og skal kunne motstå så vel innvendig som utvendig vanntrykk. 
Rørledning som passerer utenfor kum skal legges slik at avstanden mellom utvendig 
rørledning og utvendig kumvegg er minst 20 cm. 
Kummer utenfor vei og trafikkareal skal normalt bygges med høyde topp lokk minst 20 cm 
over terreng. Dvs at kummer ikke tillates fylt over med masse. 
  
6.2 Vannverkskummer 
  
Det skal normalt benyttes betongringkummer med prefabrikkerte deler, prefabrikkert 
bunnseksjon med stålkonsoll. Konsoll og festeanordning skal tilpasses den type armatur som 
benyttes, og det skal dokumenteres at de kan ta de krefter som oppstår ved trykkprøving av 
rørledningen. 
For prefabrikkerte kumdeler vises det til pkt 6.4 i denne normen. For kummer med 
prefabrikkert bunnseksjon vises det til VA-miljøblad nr 1. 
  
Vannverkskummer skal være tilpasset vannledningens dimensjon og armaturen som benyttes i 
kummen. Vannverkskummer skal ikke ha mindre diameter enn Ø1400. 
  
På nærmere angitte vannverkskummer skal det på vannledning med rørdiameter Ø100 mm 
eller større monteres uttak for renseplugg. 
  
I kumvegg skal vannledningsrør installeres med Combipakning F-911. 
  
Alle kummer skal ha stige i samsvar med krav i pkt 6.7 i denne normen. Alle kummer skal 
dreneres med minst Ø110 mm avløpsrør i bunnen av kummen. Avløpsrøret skal monteres 
med pakning F-910 eller annen type av tilsvarende kvalitet. 
Kummer med anordning for utspyling (lavpunkter) eller for mottak av renseplugger skal 
dreneres med tilstrekkelig kapasitet. Tilstrekkelig kapasitet skal dokumenteres. 
  
Endekummer skal utformes slik at de sikres mot frost, og at det vurderes spesielt med hensyn 
til lufting og utspyling. 
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Plassbygde kummer bygges etter spesifikke tegninger som på forhånd er godkjent av 
kommunen. 
  
6.3 Avløpskummer 
  
6.3.1 Minikummer 
  
For avløpskummer skal det fortrinnsvis benyttes minikummer. Minikummer skal være av PP 
eller PE i henhold til kl.SN 8. Stigerøret på minikummer skal ha diameter på minst Ø400 mm, 
og ha rødbrun farge utvendig. Stigerøret for minikummer for overvann skal ha sort farge 
utvendig.   
Stigerøret for minikummer skal ha plastlokk i samme farge som stigerøret har utvendig. 
Stigerøret skal omsluttes av betongring, 65x50 cm med ramme og lokk av støpejern. Se punkt 
6.6. 
  
Minikummenes stigerør skal omfylles med masser og monteres som angitt av leverandør.   
Bunnseksjonen for minikummer skal tilpasses formålet. Dvs at bunnseksjonen skal ha 
kråkefot (y-løp) for kumkryss. For rettløpskummer eller kummer med retningsforandring uten 
kumkryss tillates det ikke benyttet bunnseksjon med kråkefot (y-løp). For kummer med 
retningsforandring benyttes langbend utenfor bunnseksjonen. 
  
6.3.2 Nedstigningskummer 
  
Nedstigningskummer kan benyttes ved spesielle forhold. Nedstigningskummer skal bygges av 
prefabrikkerte betongringer og bunnseksjon, med diameter på minst 1200mm. Det tillates ikke 
benyttet felles nedstigningskummer for vann og spillvann. Kummer med innvendig høyde på 
4,0m eller mer skal ha mellomdekke. Alle nedstigningskummer skal ha stige. 
  
Nedstigningskummer og plasstøpte kummer skal bygges etter spesifikke tegninger. 
  
6.4 Prefabrikkerte kummer av betong 
  
Det skal benyttes kumdeler med glidepakninger i skjøtene. Kumringer, kjegler og topplater 
skal være av type PREVA/Basal eller tilsvarende, og tilfredsstille kravene i NS 3125 og 
tilhørende spesifikasjon. Det skal normalt benyttes kjegle i toppen av kummen. Bruk av 
topplate kan tillates. 
  
Det skal være justeringsring av betong samt dempe- og justeringsring av returplast mellom 
kjegle eller topplate og ramme/lokk av støpejern. Justeringsringene skal være minst 10cm og 
maks 30cm høy, og skal festes til kjegle eller topplate med støttering. 
  
Det skal kjernebores for alle rørgjennomføringer og monteres borepakning. Det skal benyttes 
Forsheda Combipakning F-911, AR-pakning F-910 eller pakning med tilsvarende 
konstruksjon og kvalitet. Alle rørgjennomføringer skal være tette, og tåle så vel innvendig 
trykk som utvendig grunnvannstrykk. Tetningsskum tillates ikke benyttet. 
For rørgjennomføring i betongringkum vises det til VA-miljøblad UT 9. 
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6.5 Skjøting på utsiden av kummen 
  
Skjøting på utsiden av kummer mellom nye og eksisterende rørledninger skal utføres med 
egnet skjøtestykke som ”Flex-Seal” eller tilsvarende konstruksjon og kvalitet. Krympemuffer 
tillates ikke. 
  
6.6 Kumlokk og kumrammer 
  
Det vises til VA-miljøblad UT 32 eller produsentenes anvisninger når det gjelder montering. 
Kumlokk skal være etter NS 1992, SjK og tilfredsstille kravene i NSEN 124. 
  
I trafikkarealer skal lokkene ligge i plan med og ha samme fall som trafikkarealet. 
  
Kummer skal ha lokk med tette spetthull og pakning. 
  
Normalt benyttes flytende rammer på alle kummer. Flytende ramme skal være av seigjern NS 
1990. Flytende ramme i trafikkareal skal ha splitt i ramme-skjørtet. 
Der det tillates benyttet fast ramme skal denne tilfredsstille kravene i NS 1991 og NSEN 124. 
  
6.7 Kumstige 
  
Alle nedstigningskummer skal være utstyrt med aluminiumsstige, som festes til kumveggen 
med gjennomgående syrefast A4-bolt.  
  
For øvrig vises det til VA-miljøblad nr 1. 
  
6.8 Kumanvisere 
  
Det skal monteres stolpe med betongfundament for kumanvisere for alle brannkummer. 
 Kumanvisere kan evt monteres på husvegg eller stolper med fundament. 


7. BORTLEDING AV OVERFLATEVANN 


7.1 Generelt 


Overflatevann og drensvann (= overvann) fra veier og andre trafikkareal skal ledes bort. 
Overvannet skal i størst mulig grad håndteres lokalt, og etter prinsippet om at resipienten ikke 
skal belastes mer enn det situasjonen var før tiltaket. I spesielle tilfelle kan kommunen kreve 
at overvannsmengden til aktuell resipient skal reduseres i forhold til før-situasjonen. 
Det kan benyttes løsninger for overvannshåndtering ved infiltrasjon, bygging av fordrøynings-
anlegg eller ved bruk av naturlige vannveier. Overvann/drensvann fra private eiendommer 
skal i minst mulig grad føres til kommunalt avløpsnett. 
  
Ved bortføring av overvann eller drensvann i rørledninger til kommunalt overvannsnett skal 
dette skje ved via sandfang før tilknytning til kommunalt ledningsanlegg. Overvann eller 
drensvann tillates ikke ført til renseanlegg, med mindre overvannet er å betrakte som 
spillvann. Til hvert sandfang kan det tillates maks to hjelpesluk tilknyttet. 
  
Det vises i denne sammenheng til SFT TA-531 ”Retningslinjer for håndtering av overvann”, 
TA-568 ”Veiledning ved infiltrasjon av overvann – metoder og tekniske løsninger”, 
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Byggforsk rapport nr 208 ”Lokal håndtering av overvann i byer og tettsteder”, og til 
byggdetaljblad NBI A.515.008. 
  
7.2 Dimensjonering /tekniske bestemmelser 
  
Sandfangskummer langs veier etableres etter en nærmere vurdering i det enkelte tilfelle. 
  
Sandfangkummer skal normalt ha diameter på Ø1000 mm. Utløpet fra sandfanget skal være 
minst 1,0m høyere enn bunn sandfang. Sandfangskummer plasseres normalt i veigrøfter 
vurdert ut fra sidearealets terrengmessige utforming og beskaffenhet. Sandfangskummer 
bygges opp med prefabrikkerte kumringer med glidepakning i skjøtene. Sandfangskum skal 
normalt fundamenteres frost-fritt, og ha støpt bunn og ferdig montert vannlås av støpejern. 
Hjelpesluk kan tillates med Ø650 mm. 
  
I trafikkareal og på andre asfalterte flater skal det benyttes flytende kumramme med diagonal 
låsbar rist med pakning; evt flytende ramme av seigjern i henhold til NS 1990 med ristlokk 
etter NS 1995, og som tilfredsstiller kravene i NSEN 124. 
  
For grøftesluk benyttes normalt kuppelrist av seigjern med spennlås eller lås med tilsvarende 
kvalitet for diameter Ø650, eller kjegle som tilfredsstiller kravene i NSEN 124. 
  
Avløp fra sluk/sandfangskummer skal normalt være Ø100 mm. 
  
7.3 Rørgjennomføringer 
  
Alle rørgjennomføringer i betongkum skal kjernebores, og rør monteres ved bruk av Forsheda 
Combipakning F-911, AR pakning F-910 eller pakning av tilsvarende kvalitet. 


8. GRØFTEARBEIDER 


8.1 Generelt 


Det vises til VA-miljøblad UT 5 og UT 6 samt til ”Forskrift om graving og avstiving av 
grøfter” fastsatt av direktoratet for arbeidstilsynet av 19.november 1985. Kommunal VA-
myndighet forvalter plan-og bygningslovens bestemmelser og behandler søknader om tiltak. 
Kommunal VA-myndighet fører tilsyn med at arbeidet utføres i samsvar med bestemmelsene 
i plan-og bygningsloven, sanitærbestemmelsene og denne normen. 
  
8.2 Retninger og høyder 
  
Grøftene skal plasseres og bygges i samsvar med tekniske planer som er godkjent av 
kommunal VA-myndighet, og i henhold til avtaler mellom tiltakshaver og grunneiere. 
  
8.3 Frostsikring 
  
Alle vann-og avløpsledninger skal legges med tilstrekkelig overdekning og være sikret mot 
frost. Frostmengden i kommunen danner grunnlaget for overdekningen og evt 
isolasjonsomfang. Det skal benyttes godkjent isolasjonsmateriale. Isolasjon av ekstrudert 
polystyren skal ha trykkfasthet på minst 200 kg/m2. Frostfri dybde i Marker kommune regnes 
som 1,8m i vei, og 1,6m i øvrige arealer. 
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Preisolerte VA-systemer og ledninger i grunne grøfter skal godkjennes av kommunen i hvert 
enkelt tilfelle. 
  
Isolasjon av endegrøfter og endekummer må vurderes spesielt nøye. 
  
8.4 Fiberduk 
  
Fiberduk benyttes for separering av masser i VA-grøfter hvor grunnforholdene og massenes 
beskaffenhet gjør det nødvendig. 
  
8.5 Avstand til byggverk og kabler 
  
Grøft skal graves slik at minste tillatte avstand mellom byggverk og kommunale vann-og 
avløpsledninger er 3 m. Avstanden måles til senter ledningsgrøft. Sikringstiltak skal bygges 
og bekostes av tiltakshaver. 
Kommunens VA-myndighet kan etter søknad dispensere fra denne regelen i særlige tilfeller. 
  
Kabelanlegg skal normalt legges i særskilt grøft minst 0,5m utenfor VA-grøfta. 
Kabeletater skal ha særskilt avtale med kommunen om fremføring av kabelgrøfteanlegg. 


9. LEDNINGSARBEIDER 


9.1 Generelt 


Kommunal VA-myndighet forvalter plan-og bygninslovens bestemmelser og behandler 
søknad om VA-tiltak. 
Kommunal VA-myndighet fører tilsyn med at arbeidet utføres i samsvar med bestemmelsene 
i plan-og bygningsloven, sanitærbestemmelsene og denne VA-normen. 
  
9.2 Rørlegging 
  
Rørlegging skal kun utføres av personell som kan gis godkjenning etter plan-og 
bygningslovens bestemmelser. 
Arbeidsleder, formann eller bas i grøftelaget på arbeidsstedet skal ha ADK1-sertifikat. 
  
Rørlegging skal utføres i samsvar med krav satt i denne VA-normen, relevante VA-miljøblad, 
gjeldende standarder (NS-EN), samt til leggeanvisninger fra rørprodusent. 
  
Alle rørender skal være lukket med terser eller tette lokk når det ikke foretas rørlegging. Grus, 
slam eller andre fremmedlegemer skal ikke føres inn i rørledningene. 
  
9.3 Overvann i grøft 
  
Vann og slam som må pumpes eller dreneres ut av grøft eller byggegrop, må ikke føres til 
kommunalt avløpsnett eller sandfangssystem, med mindre annet ikke er mulig og kommunen 
har gitt tillatelse til dette på forhånd. I så fall må ledningsnettet etterpå rengjøres med 
høytrykks-spyling. Kommunen kan kreve at rengjøringen skal dokumenteres ved TV-rapport. 
Utgiftene knyttet til dette dekkes av den som har benyttet ledningene til formålet. 
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10. TILSYN, KONTROLL, HÅNDTERING OG 
LAGRING 


10.1 Forholdet til ledningseier 


Kontroll utføres normalt som egenkontroll eller som uavhengig kontroll. Kommunen fører 
kontroll med at både kommunale ledningsanlegg og ledningsanlegg som utføres i privat regi 
og senere skal overtas av kommunen, bygges i henhold til inngåtte kontrakter og avtaler, 
gjeldende tekniske og administrative sanitærbestemmelser og denne VA-normen. 
  
Uavhengig av kommunens tilsyn og kontroll er tiltakshaver ansvarlig for at anlegg 
gjennomføres i samsvar med krav satt i igangsettingstillatelse gitt av kommunen. 
  
Det vises for øvrig til kap.13 i denne VA-normen. 
  
10.2 Håndtering og lagring 
  
For å oppnå lang levetid på ledningsanlegget er det avgjørende viktig å sørge for en høy 
kvalitet på anleggsutførelsen. 
  
Håndtering og lagring av rør, rørdeler og andre produkter som bygges inn i anlegget, skal skje 
med forsiktighet slik at produktene ikke utsettes for skade eller uheldige påkjenninger. 
  
Ved bestilling og senest før montering av rør, rørdeler, armatur og andre produkter som skal 
bygges inn i anlegget, må ansvarlig utførende forvisse seg om at VA-normens produktkrav er 
oppfylt. 
  
10.3 Leveranser fra kommunen 
  
Dersom kommunen leverer materialer til anlegget overtar ansvarlig utførende/entreprenøren 
ansvaret for at materialene tilfredsstiller VA-normens produktkrav. 
  
10.4 Rørinspeksjon 
  
Alle nye selvfallsledninger for spillvann og overvann skal inspiseres med TV-kamera. 
Kommunen kan også sette krav om at trykkledninger skal inspiseres på samme måte. 
Rørinspeksjoner skal dokumenteres på DVD. Større kulverter og bekkelukkinger unntas fra 
dette kravet. 
  
TV-kontroll skal utføres av kompetent operatør med relevant operatørbevis (RIN). 
Utførelse og rapportering skal skje i henhold til NORVAR-rapport nr 83/1998. Dersom 
inspeksjonen viser at kravene til ledningsanlegget ikke er oppfylt, skal utbedring foretas og ny 
rørinspeksjonen utføres. 
  
10.5 Tetthetsprøving 
  
Det vises generelt til VA- miljøblad UTA 24 og UT 25. 
  
Vannledninger skal trykkprøves i henhold til NS 3551, og tilfredsstille krav satt i NS 3420. 
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Spillvannsledninger og overvannsledninger skal tetthetsprøves i henhold til NS 3550, og 
tilfredsstille kravene i NS 3420 – tetthetsklasse 1. For ledningsdimensjoner fra og med Ø600 
og større skal tetthetsprøves i henhold til NS 3550 – tetthetsklasse 2. 
Trykkledning for spillvannsledninger og overvannsledninger skal trykkprøves i henhold til 
NS 3551, og tilfredsstille kravene satt i NS3420. Prøvetrykket skal være ledningenes trykk-
klasse. 
  
Minikummer (ikke nedstigningskummer) for spillvann og overvann skal tetthetsprøves 
sammen med ledningene, og tilfredsstilles samme tetthetskrav som for ledningene. 
  
  
10.6 Rengjøring og desinfeksjon av vannledning 
  
Det vises til VA-miljøblad UTV 39 og DTV 4. Hovedvannledning med dimensjon Ø100 og 
større skal rengjøres med myke renseplugger og god gjennomspyling; jfr spyleplan. Det må 
sørges for at armatur er montert slik at innføring og uttak av renseplugger er mulig. 
  
Hovedvannledninger med dimensjon mindre enn Ø100 skal rengjøres med spyling ved 
driftstrykk. 
  
Alle hovedvannledninger skal desinfiseres før de settes i drift til drikkevannforsyning. 
Desinfeksjon foretas med natriumhypokloritt – NaOCl – med etterfølgende klorfjerning. 
Armatur må være montert slik at desinfeksjon er mulig. 
  
10.7  Rengjøring av pumpeledninger 
  
Alle pumpeledninger for spillvann og overvann med dimensjon med Ø100 eller større skal 
rengjøres med renseplugger før de settes i ordinær drift. 


11. PUMPESTASJONER 


På avløpsnettet kan det ofte være nødvendig å etablere pumpestasjoner. Pumpestasjoner for 
avløp skal bygges i henhold til særskilt kravspesifikasjon. Denne er vedlagt denne normen. 


Alle funksjoner i pumpestasjoner skal testes og tilfredsstille kommunale kravspesifikasjoner. 
  
Pumpestasjoner skal ha godkjent atkomst dimensjonert for slamsugebil. Utearealet skal 
etableres slik at det er plass til slamsugebil og snuplass for liten lastebil. 


12. FERDIGSTILLELSE OG OVERTAKELSE 


12.1 Kommunen som tiltakshaver 
  
12.1.1 Bruk av anlegget før ferdigstillelse 
  
Særlig ved omleggingsarbeider kan det bli nødvendig å ta deler av ledningsanlegget i bruk i 
anleggstiden. Dette er en nødvendig praktisk handling, og medfører ingen automatisk plikt for 
kommunen til å overta anleggselementene slik det fremgår av NS 8405. 
Det må påses at ovennevnte er regulert i anleggskontrakten. 
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12.1.2 Ferdigbefaring 
  
Før ledningsanlegg overdras fra entreprenøren til kommunen skal det holdes ferdigbefaring. 
Det føres referat fra ferdigbefaringen. Feil og mangler som er registrert og notert ved 
befaringen, skal utbedres innen en nærmere angitt frist og før anlegget kan overtas av 
kommunen. 
  
12.1.3 Overtakelse  
  
Overtakelse av anlegget kan skje når anlegget er kontrollert og dokumentert ferdigstilt, dvs at 
evt feil og mangler som ble registrert ved ferdigbefaringen er rettet opp. Entreprenøren skal 
fremlegge dokumentasjon for dette før overtakelsen. Kommunen kan kreve at ny 
ferdigbefaring avholdes før overtakelse finner sted. 
  
Før overtakelse av anlegget skal entreprenøren sørge for at det foreligger ”som bygget”-
tegninger av anlegget. Det skal også foreligge digital dokumentasjon for innmåling av 
ledningsanlegget med koordinater. 
  
Ved overtakelsen går risikoen for kontraktsarbeidet samt ansvaret for drift og vedlikehold 
over fra entreprenøren til kommunen, og garantitiden begynner å løpe. 
  
Overtakelse av kommunale anlegg skal skje i henhold til NS 8405. 
Det skal føres protokoll for overtakelsen. Protokollen skal signeres av entreprenør og 
kommunen. 
  
Innen utløpet av garantitiden kan hver av partene kreve at det avholdes 
reklamasjonsbesiktigelse av kontraktsarbeidet. 
  
12.2 Private tiltakshavere 
  
12.2.1 Driftsklart anlegg 
  
Deler av private utbygde hovedledningsanlegg for vann og avløp kan tas i bruk etter hvert 
som det bygges ut, dersom det er nødvendig eller er praktisk i forhold til fremdriften for det 
boligområdet/næringsområdet anlegget skal betjene. Driftsklarering av hovedledningsanlegg 
for vann og avløp krever at det avholdes driftsklarbefaring med kommunen. Det skal skrives 
rapport fra slik befaring. Kommunen gir driftsklarhet for anleggsdeler når det foreligger 
dokumentasjon på at hovedledninger for vann og avløp tilfredsstiller kravene til tetthet, 
renhet, desinfisering etc gitt i kapittel 10 i denne VA-normen.  
Den private tiltakshaveren er ansvarlig for drift og vedlikehold av driftsklart anlegg, og er 
således også ansvarlig for evt skader/ulemper ledningsanlegget påfører eksisterende 
kommunalt hoved- ledningsanlegg og private stikkledningsanlegg. 
  
Et driftsklart anlegg innebærer at plan- og bygningslovens krav mht tilfredsstillende vann- og 
avløpsforbindelse er tilfredsstilt. 
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12.2.2 Overtakelsestidspunkt 
  
Private utbygde hovedledningsanlegg for vann og avløp overtas vederlagsfritt av kommunen 
når anlegget er fullført, og kommunen har godkjent anleggsutførelsen. 
For at kommunen skal kunne godkjenne anlegget skal det fremlegges dokumentasjon i 
samsvar med punkt 12.1.2 og 12.1.3 i denne VA-normen. Det skal foretas en ferdigbefaring 
av anlegget, og det skal skrives rapport fra denne befaringen. Evt feil og mangler som 
registreres ved ferdigbefaringen skal utbedres før kommunen kan overta anlegget. 
Det skal skrives overtakelsesprotokoll som underskrives av begge parter. 


13. STIKKLEDNINGER 


13.1 Generelt 


Denne normen gir utfyllende regler til plan-og bygningsloven med tilhørende forskrifter, til 
forurensningsloven med tilhørende forskrifter samt til normalreglementets tekniske og 
administrative bestemmelser. 
  
13.2 Definisjoner 
  
Stikkledning for vann regnes fra og med anboringsklammer eller avgreningsstykke på 
hovedvannledningen og fram til bygning. 
Stikkledning for spillvann og overvann regnes fra og med grenrør på hovedledning for 
spillvann og overvann og fram til bygning. 
  
13.3 Forvaltningsansvar 
  
Søknad om tilknytning til kommunale hovedledninger for vann og avløp skal normalt 
behandles og godkjennes av kommunen før arbeidet med fremføring av stikkledninger 
påbegynnes. 
Prosjektering og bygging av stikkledninger skal gjennomføres i samsvar med plan-og 
bygningslovens bestemmelser. Det stilles krav om at ansvarlig utførende for fremføring av 
stikkledninger skal minimum ha S-ADK-sertifikat. 
For næringsvirksomhet skal det søkes om påslippstillatelse i henhold til 
forurensningsforskriftens bestemmelser. 
  
13.4 Tilsyn, kontroll og funksjonskrav 
  
Kommunen fører tilsyn i samsvar med plan-og bygningslovens bestemmelser. 
Kontroll utføres som egenkontroll eller uavhengig kontroll. 
Det stilles samme krav til tetthet og til funksjon for stikkledninger som for hovedledninger. 
Ved nyanlegg kan det kreves at det fremlegges dokumentasjon for stikkledninger som for 
hovedledninger. Krav til slik dokumentasjon fremgår av kapitel 10 i denne normen. 
  
13.5 Tilknytningsbestemmelser 
  
Alle omkostninger knyttet til fremføring av stikkledninger skal normalt dekkes av 
stikkledningseier. 
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Ved tilknytning til kommunal hovedledning for vann vises det generelt til VA-miljøblad UTV 
7. 
For tilknytning benyttes normalt anboringsklammer, og dobbelmufferør med 
rørgjengeavstikker for dimensjoner på Ø50 eller større. 
Private vannledninger for sprinkleranlegg skal tilknyttes i eksisterende eller ny kum. I 
kummen skal det monteres sluseventiler på alle hovedledninger. På sprinklervannledningen 
skal det monteres tilbakeslagsventil. 
  
Tilknytning til kommunale hovedledninger for spillvann og overvann skal normalt skje ved 
grenrør. 
Tilknytning til kommunale hovedledninger som er rehabilitert/utforet utføres etter nærmere 
avtale med kommunen. 
  
Dersom eksisterende hovedledning må erstattes med nytt rør, grenrør eller kum for at 
tilknytning av stikkledning kan skje, skal det alltid sikres at innvendig rørdiameter på 
hovedledningen forblir uforandret. Kommunen skal alltid varsles dersom det er tvil om 
kvaliteten på kommunale hovedledninger tilfredsstiller denne VA-normens krav. Kommunen 
avgjør hvilke tiltak som evt må iverksettes. Kommunen kan sette krav om at den selv skal 
utføre arbeidet for tiltakshavers regning. 
  
Alt arbeid ved eksisterende hovedledninger skal utføres på en slik måte at rør, fundament, 
omfylling og kum på hovedledningene ikke påvirkes, og at fremtidige setninger unngås. 
  
Der hovedledningsgrøften også tjener som infiltrasjonsvolum for overflatevann i et lokalt 
system for overvannshåndtering, skal det spesielt påses at infiltrasjonsvolumet forblir 
uforandret. 
  
Stikkledningsanlegg for avløp skal bygges etter separatsystemet. Dette innebærer at det skal 
etableres særskilte ledninger for spillvann og overvann/drensvann. Der det etableres et lokalt 
overvannssystem uten tilknytning til kommunal hovedledning for overvann, skal det legges 
spillvannsledning med tilknytning til kommunal hovedledning for spillvann. Det er ikke tillatt 
å føre overvann/drensvann til spillvannsledning. Det tillates heller ikke at stikkledningsgrøft 
benyttes til lokal overvannshåndteringsanlegg. 
Ved tvil om hvilke hovedledninger som er spillvann og overvann, skal kommunen varsles for 
påvisning. Ansvarlig for å rette opp feilkopling av spillvann til overvann og omvendt følger 
av plan-og bygningslovens bestemmelser. 
  
Kommunen kan gi pålegg om utbedring av stikkledninger for avløp; jfr forurensningslovens 
§22, etter at det er konstatert at eksisterende stikkledninger for avløp ikke tilfredsstiller 
kommunens funksjonskrav (tetthet, separatsystem, fallforhold etc). 
Kommunen kan som eier av hovedledninger for vann kreve at tilknyttede stikkledninger for 
vann utbedres dersom ledningen ikke tilfredsstiller kommunale funksjonskrav (tetthet, 
forsyningssikkerhet etc). 
  
Ved omlegging av kommunale hovedledninger for vann og avløp sørger kommunen for 
fremføring av nye stikkledninger til tomtegrense så langt det passer, eller i en avgrening 6m 
fra hovedledningene. Kommunen bekoster dette. Ansvaret for drift og vedlikehold av stikk-
ledningene er dog stikkledningseieren. 
 





