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1. STATUS PR I DAG 
2. Fremtidsprognoser frem til 2040 viser fødselstall er stabile som i dag.  Vi har for øvrige de 

samme utfordringer som landet for øvrig.  
 
Forebygging av psykisk helse hos barn og unge er en fremtidig utfordring. I fremtiden vil det 
være et behov for større kompetanse på psykisk helse for alle som jobber med barn og unge.  
Marker modellen, tverrfaglig samarbeidsmodell om tidlig innsats, skal innarbeides våren 
2019. I denne ligger gode fremtidsmuligheter. 
Barnehagene med 3 private og 1 kommunal oppfyller intensjonen om full barnehagedekning 
og praktiserer løpende opptak. Brukerundersøkelser i barnehagene viser stor grad av 
tilfredshet med tilbudet. 
Overganger er en generell utfordring. 2018 – 2019 har Marker kommune status som 
Språkkommune. Her arbeides det spesielt med kvalitetssikring av overgangen barnehage – 
skole. God og aldersadekvat språkkompetanse er en viktig driver knyttet til livsmestring. Det 
er utfordringer knyttet til tidlig innsats for nyankomne barn i flyktningfamilier.  
Det oppleves subjektivt i fagmiljøet at barn opplever samlivsbrudd og en hverdag med to 
hjem som utfordrende og energitappende.  
Ung Data undersøkelsen fra 2017 viser at prosentandel av ungdomsskole elever med 
depressive symptomer er 16%, mens lands er 14. Ungdom som opplever at familien har 
dårlig råd er 9%, mens landsgjennomsnitt er 4.  Marker skårer høyere enn 
landsgjennomsnittet på organisert fritid. Det er mulighet for å bli en foregangskommune for 
fysisk aktivitet og glede i hverdag og fritid. 
Forebygging av holdninger knyttet til nettbruk er grunnleggende viktig i dag og i fremtiden. 
Man er mer og mer sammen over nett, noe som reduserer barn og unges sosiale interaksjon 
med hverandre og nærhet i relasjon med jevnaldrende. Dette kan være en stor 
foreldreutfordring i fremtiden.  
Barnevernet i Marker har relativt mange barn under omsorg. Statlige føringer tilsier derimot 
at færre barn skal ut av primærfamilien og de skal jobbes forebyggende der. Kommunen 
mangler psykolog kompetanse og juridisk kompetanse. Dette er en utfordring i fremtiden.  

3. HVORDAN LØSER VI TJENESTENE PR I DAG? HVORDAN STÅR VI I ORHOLD TIL FN 
BÆREKRAFTMÅL? 
Når det gjelder FN målet utryddelse av fattigdom, kommer det frem at flere ungdommer enn 
landsgjennomsnittet opplever familien som fattig. Marker har større andel av trygdede 
personer med omsorg for barn enn Østfold for øvrig. I aldersgruppen 18 – 44 år er det 64 
personer som er trygdet i Marker. Mange av disse har viktige omsorgsoppgaver i kraft av å 
være foreldre og fremme ambisjoner for fremtiden hos sine barn. Dette kan også være en 
indikasjon på dårlig økonomisk status. Det må være et mål å redusere antallet trygdede i 
denne aldersgruppen. 



Når det gjelder FN målet om god utdanning, svarer Marker ungdom i Ung data at bare 55% 
som ønsker høyere utdanning.  Landsgjennomsnittet er 62.  
I kraft av at Norge er verdens nest beste likestilte land i verden, rent statistisk, mener vi at FN 
målet om likestilling ikke er veldig relevant. FN mål om god helse, er vår fremtidige 
utfordring å arbeide forebyggende med den psykiske helsen til barn og unge. 
SSB fremhever at befolkningen i 2040 vil bestå av andelen innvandrere tilsier at Oslo vil ha 
om lag 50% innvandrere. Videre at 1,3 millioner av Norges befolkning vil selv ha innvandret 
til landet. Dette indikerer derimot at FN målet om likestilling mellom kjønn må det arbeides 
aktivt med. Prognosen sier også noe om viktigheten av at kommunen har gode rutiner og 
handlingsberedskap knyttet til inkludering og integrering av mennesker med annet morsmål 
enn norsk. 
FN målet om å stoppe klimaendringene er pr i dag aktivisert innenfor formell undervisning i 
barnehage og skole. Bærekraft og miljøforståelse er viktig mål. I fremtiden vil dette få større 
og større betydning.    

4. HVORDAN SKAL DISSE LØSES I FREMTIDEN? HVILKE MÅL MED STRATEGIER GJELDER FOR 
TJENESTEOMRÅDET, OG HVORDAN INNLEMME FN SINE BÆREKRAFTMÅL. 
 
A) 2025 
B) 2040 

 

7. januar 9.00 – 11.00. 

Vi skal lage mål og innledning 

Se om noe viktig er glemt.  


