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RÅDMANNENS FORORD 
 

 
Arbeidet med rulleringen av økonomiplanen har involvert både politikere og administrasjon. Målet med 
økonomiplanen er å tenke strategisk og planlegge langsiktig.  
 
Økonomiplanen tar utgangspunkt i de forutsetninger som fremkommer i vedtak i kommunestyrets sak 

25/14 av 12.06.2014 «Kommunereform for fremtidens velferd»: 

1. Aremark kommune opprettholdes som selvstendig kommune med videreføring og 

forsterkning av det interkommunale samarbeidet så lenge dette er til beste for 

innbyggerne i kommunen. 

2. Det etablerte interkommunale samarbeidet i grensekommunene Rømskog, Marker og 

Aremark og Halden utvides og videreføres. 

De følgende to punkter er satt opp med bakgrunn i kravet om prioritering av flere alternativ. 

Dette er løsninger som ikke er ønskelig fordi de vil innebære en gradvis nedprioritering og 

utarming av distriktet og bygdene.  

3. Dersom det blir et pålegg om regionkommune blir Aremark en tvungen del av Halden-

regionen. Det vil være unaturlig for Aremark å ha Askim/Mysen som sitt bysentrum. 

4. Aremark formannskap skal sørge for at Aremark kommune er best mulig forberedt i 

prosessen omkring kommunesammenslåing. Formannskapet skal lage en 

redegjørelse for hvilke alternativer som finnes, konsekvenser og muligheter for 

Aremark. Tidligst når prosesser settes i gang i regi av Fylkesmann og KS. 

Kommunestyret vedtok videre i sak 37/14 av 11.12.2014 følgende avgrensning i mandat: 

 Aremark fortsetter som egen kommune 

 Aremark og Halden slår seg sammen til en kommune 

 Stor-kommune alternativet: Mulighetene for en stor-kommune med kommuner som Aremark, 
Halden, Rakkestad, Sarpsborg og Marker slår seg sammen til en kommune vurderes. 

 

Det blir fremmet egen sak om utredningsalternativene i juni 2015. 

Prioriteringene i økonomiplanen bygger på de økonomiske utsiktene for 2016 – 2019 og 
utviklingstrekk og strategiske grep.  
 
Netto driftsresultat 
Kriterier for «forsvarlig økonomisk stilling» er i henhold til Fylkesmannen satt til minimum 1,75 % netto 
driftsresultat. Formålet er å sette mål for budsjett/økonomiplaner som sikrer velferdstilbudet også på 
lengre sikt. 
 
Netto driftsresultat er mellom 1,8 og 2,5% i økonomiplanperioden som er i hovedsak bundet opp mot 

avsetning til selvkostområdene 

ÅR: 2016 2017 2018 2019 

Sum driftsinntekter 
i 1000 kr. 

131 154 131 154 131 154 131 154 

Netto driftsresultat i 
1000 kr. 

3 249 2 384 2 436 2 391 

Netto driftsresultat i 
% 

2,5 1,8 1,9 1,8 
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Aremark kommune har en lånegjeld på investeringer på 104,5 mill. kr. pr. 31.12.2014 Det er lagt opp 
til et investeringsnivå på 56,3 mill. kr. de neste 4 årene. Dette vil øke lånegjelden med om lag 19,5 
mill. kr. til 124,4 mill. kr. ved utgangen av perioden. Ytterligere investeringer vil måtte gjennomføres 
med reduksjoner i eksisterende drift eller økte inntekter (eiendomsskatt). 
 
 
I økonomiplanen for 2016-2019 er de strategiske grepene spisset og konkretisert.  
Tidlig innsats, forebygging og folkehelse er de viktigste elementene. 
 
 
Rådmannen har søkt å skjerme eksisterende drift og kommunens kjerneoppgaver. Men for å skape 
rom for satsninger og økte rente- og avdragsutgifter, er det nødvendig å foreta innsparinger i 
virksomhetene i form av ikke-kompensert prisstigning. Rådmannen ser at med de foreslåtte 
budsjettrammer vil det være krevende for virksomhetene å tilpasse driften til rammene. 
 

Samlet sett ivaretar forslag til økonomiplan for 2016 – 2019 en nøktern og forsvarlig drift, og den 

forutsetter et kontinuerlig utviklings- og endringsarbeid.  

 

 

    Aremark, 26. mai 2015 

 

Jon Fredrik Olsen 

Rådmann 

 

        Mette Eriksen 

        Regnskaps- og økonomisjef 
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ØKONOMISKE UTSIKTER 2016-2019  

Forventet utvikling i frie inntekter, netto finansutgifter og 

disponibel ramme  

KOMMUNEPROPOSISJONEN 2016 – REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2015 

Gjennom Kommuneproposisjonen 2016 (lagt fram 12. mai 2015) angir regjeringen inntektsrammer for 
kommunene i 2016 og eventuelle justeringer i kommunenes inntektsrammer for 2015. Proposisjonen 
angir hvilken vekst i samlede inntekter Aremark kommune kan forvente seg fra 2015 til 2016, samt 
forventet vekst i skatteinntekter og rammetilskudd for kommunen. Skatteinntekter og rammetilskudd 
utgjør hoveddelen av de inntektsrammer Kommunestyret fordeler til virksomheter og selskaper.  
Proposisjonen angir i tillegg hvilke oppgaveendringer og andre vesentlige endringer for 
kommunesektoren, som regjeringen ser for seg for kommende år.   

Kommuneproposisjonen 2015 inneholdt også en særskilt meldingsdel om framtidig kommunestruktur, 
der regjeringen foreslår prosess for en strukturreform. Denne er fortsatt gjeldende. 

I Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) 2015 har regjeringen rom for justeringer og korreksjoner i det 
samlede økonomiske opplegg for 2015. I tilknytning til revidert Nasjonalbudsjett legger regjeringen 
fram årlig proposisjon som omhandler foreslåtte og planer for endringer i skatte- og avgiftssystemet.  

Dokumentene gir i sum viktige signaler også for kommunenes drift og planlegging, og også tydelige 
signaler om inntektsrammer for det første året i planperioden (2016). 

Kommunesektorens inntekter i 2015 

Regjeringen har i Revidert Nasjonalbudsjett for 2015 nedjustert anslaget for kommunesektorens 
inntekter i 2015. Nedjusteringen er foretatt på bakgrunn av utviklingen høsten 2014 og vinter/vår 2015. 
Nedjusteringen er i hovedsak knyttet til en lavere vekst i skatt på inntekt og formue enn antatt i 
statsbudsjettet for 2015. Nedjusteringen utgjør netto1,3 mrd. kroner. Regjeringen foreslår å styrke 
kommunens frie inntekter med 1,1 mrd.kroner. For Aremark utgjør denne styrkingen 218 000 kroner 
Samlet anslår rådmannen pr april at nettosvikten i 2015 vil utgjøre ca 400 000 kroner.  

Kommunesektorens inntekter i 2016 – signaler videre 

Regjeringen gir i kommuneproposisjonen for 2016 signaler til kommunene om hvor stor inntektsvekst 
de kan planlegge for fra 2015 til 2016. Veksten regnes ut fra det reviderte inntektsanslaget i RNB 
2015. Rådmannen har basert sitt forslag til økonomiplan 2016-2019 på at veksttakten for 2015-2016 
videreføres i den resterende økonomiplanperiode.  
 
Regjeringen legger opp til realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2016 i størrelsesorden 6  
til 7 mrd. kroner. I statsbudsjettet for 2016 vil regjeringen komme tilbake med endelig forslag til 
inntektsrammer. Av veksten i samlede inntekter legges det opp til at mellom 4,5 og 5 mrd. kroner er 
frie inntekter. Dette tilsvarer en realvekst i frie inntekter på om lag 1,4 pst. 
 
Kostnader knyttet til den demografiske utviklingen på om lag 1,7 mrd kroner og pensjonskostnader 
med om lag 0,9 mrd kroner må dekkes innenfor rammen av de frie inntektene. Dette innebærer at 
kommunene vil få 1,9 – 2,4 mrd kroner til å videreutvikle sine tjenester.  
Av denne veksten er 400 mill kroner begrunnet i styrking av rustiltak i kommunene, 200 mill kroner er 
begrunnet med behovet for å styrke helsestasjoner og skolehelsetjenesten og 400 mill kroner til 
fleksibelt barnehageopptak.  
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ANSLAG FOR DE FRIE INNTEKTER FOR AREMARK 2015-2018 

Rådmannens forslag baserer seg på Kommuneproposisjonen 2016 og revidert Nasjonalbudsjett 2015. 

Basert på kommuneproposisjonen 2016 har KS oppdatert sin prognosemodell for skatteinntekter og 

rammetilskudd for den enkelte kommune, og rådmannen baserer anslagene på denne oppdaterte 

modellen.   

Kommunens frie inntekter består av: 

 Skatteinntekter 

 Inntektsutjevnende tilskudd (skatteutjevning) 

 Rammetilskudd fra staten (utgiftsutjevning) 

 Eiendomsskatteinntekter 

 Inntekter fra konsesjonskraft og andre kraftinntekter 

 Integreringstilskudd og rentekompensasjon 
 

Alle inntektsanslag og utgiftsrammer i forslag til Økonomiplan 2016-2019, unntatt finansområdet 

(renter og avdrag) er oppgitt i faste 2015-kroner. Det betyr at kompensasjon for lønns- og prisvekst 

(måles av SSB og Finansdepartementet for kommunesektoren) kommer i tillegg. Størrelsen på 

kompensasjonen framkommer i de årlige statsbudsjetter. Kompensasjon for lønns- og prisvekst gir 

ikke noe grunnlag for å endre aktivitetsnivået.   

Skatteinntekter 

Basert på kommuneproposisjon 2016 og RNB 2015 anslår rådmannen en utvikling i kommunens 
inntekter fra skatt på inntekt og formue i millioner kroner som følger: 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Skatteinntekter 30,6 30,5 30,5 30,5 30,5 
 
Beløpene er fra 2016 angitt i 2016-kroner.  

Inntektsutjevnende tilskudd – skatteutjevning 

Basert på kommuneproposisjon 2016 og RNB 2015 anslår rådmannen en utvikling i kommunens 
inntekter fra inntektsutjevnende tilskudd (skatteutjevning) som følger (millioner kroner): 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Inntektsutjevning 4,7 5,2 5,2 5,2 5,2 
 
Beløpene er fra 2016 angitt i 2016-kroner.  
 

Rammetilskudd – utgiftsutjevning 

Basert på kommuneproposisjon 2016 og RNB 2015 anslår rådmannen en utvikling i kommunens 
inntekter fra rammetilskudd som følger (millioner kroner): 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Rammetilskudd 48,1 50,4 50,4 50,4 50,4 

 
Beløpene er fra 2016 angitt i 2016-kroner.  
 
Regjeringen har varslet enkelte endringer i kommunenes oppgaver, som får betydning for 
rammetilskuddet. De mest sentrale endringene er beskrevet i neste avsnitt i dette kapitlet. Den 
økonomiske virkning av disse endringene er foreløpig ikke beregnet. Regjeringen har varslet at den 
økonomiske virkning for den enkelte kommune klarlegges i forbindelse med statsbudsjettet for 2016 
(legges fram oktober 2015) 
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Forslag om endringer i kommunesektorens oppgaver  

Regjeringen har i kommuneproposisjonen fremmet forslag om endringer i kommunens oppgaver 
og/eller endringer i finansieringsordninger. Rådmannen gjengir her forslagene som administrasjonen 
mener har størst konsekvens: 
 

 Regjeringen foreslår at kommunene får beholde en andel av selskapsskatten lokalt fra 2017, 
anslagsvis 2,9 mrd kroner 

 Gratis kjernetid i barnehagen for 4-5 åringer fra familier med lav inntekt fra august 2015 

 Reduksjon i foreldrebetalingen for de som tjener minst fra mai 2015 

 Foreslått statlig skatteinnkreving fra 2016 

 Økte krav til bosetting av flyktninger 

 Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og rus-området fra 2017 

 Plikt til å ha øyeblikkelig hjelp døgnplasser innenfor psykisk helse og rus i kommunene fra 
2017 

 
De økonomiske konsekvensene for Aremark kommune for 2016 vil bli nærmere beskrevet i budsjettet 
for 2016, og for endringene fra 2017 vil disse komme i neste økonomiplan 2017-2020. 

Andre generelle statlige tilskudd 

I andre tilskudd inngår integreringstilskudd (flyktningetilskudd) og tilskudd rentekompensasjon for 
skole- og omsorgsbygg. Det årlige integreringstilskudd avhenger av antallet som bosettes hvert år i 
planperioden.  
 

Eiendomsskatt  

Aremark kommune har i dag store inntekter på eiendomsskatt; totalt 4,9 mill kr. ut fra en skattesats på 
4 promille. 
 
Tabellen viser inntektskonsekvenser ved de ulike skattesatser: 
 

Skattesats Inntekt Økning (+) 
Reduksjon (-) 

7,0 promille 8.575.000 +  3.675.000 

6,5 promille 7.962.500 +  3.062.500 

6,0 promille 7.350.000 +  2.450.000 

5,5 promille 6.737.500 +  1.837.500 

5,0 promille 6.125.000 +  1.225.000 

4,5 promille 5.512.500 +     612.500 

4.0 promille 4.900.000                   0 

3,5 promille 4.287.500 -      612.500 

3,0 promille 3.675.000 -   1.225.000 

2,5 promille 3.062.500 -   1.837.500 

2,0 promille 2.450.000 -   2.450.000 

0,0 promille               0 -   4.900.000 

 

 
Regjeringen har i Revidert Nasjonalbudsjett 2015, og tilhørende gjennomgang av skatte- og 

avgiftssystemet ikke varslet endringer i eiendomsskatten som får betydning for Aremark. Rådmannen 

har i forslag til økonomiplan 2016-2019 derfor videreført eiendomsskatteinntekter på samme nivå som 

i 2015.  

Utbytte fra selskaper 

Det er vedtatt en ny utbyttepolitikk for Østfold Energi AS som gjelder fra regnskapsåret 2014. Den nye 
utbyttepolitikken er basert på selskapets verdijusterte egenkapital og vil i stor grad gjenspeile 
selskapets faktiske resultat- og verdiutvikling.  Rådmannen har lagt inn et forventet utbytte fra Østfold 
Energi på 0.86 millioner kroner hvert av årene i økonomiplanperioden, basert på et årlig samlet utbytte 
til eierne på 60 millioner kroner.  
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Pensjonspremier og Pensjonskostnader - Premieavvik 

Pensjonspremier til kommunens pensjonsordninger i KLP og Statens Pensjonskasse er den utgiftsart 
som har vokst sterkest de senere årene. Kommunestyret bevilger ikke direkte midler til dekning av 
pensjonspremier. Premiene belastes som et prosentvis påslag på den avtalte lønn som gir rett til 
pensjon, og skal dekkes inn innenfor den enkelte virksomhets budsjettramme. Prosentsatsen har økt 
betydelig på 2000-tallet, og dette utgjør en særlig utfordring fordi økningen i prosentsats ikke 
kompenseres særskilt i regjeringens økonomiske opplegg for kommunene.  
 
Det er et tidsmessig etterslep i belastning av pensjonspremier i budsjett/regnskap. I de årlige 
budsjetter og regnskaper er det pensjonskostnader og nedbetaling av premieavviket som utgiftsføres. 
Pensjonskostnader er en beregning som er ment å gi en jevnere belastning i kommunenes 
regnskaper enn pensjonspremiene. Differansen mellom pensjonspremie og pensjonskostnad heter 
premieavvik. Premieavviket, som innebærer at kommunens bankbeholdning svekkes, nedbetales og 
utgiftsføres i driftsregnskapet over 10 år. For premieavvik som oppstår i 2014 eller senere skal 
nedbetaling skje over 7 år.  
 
Figuren under viser utviklingen av kommunens premieavvik de siste årene. Premieavviket skal 
utgiftsføres i driftsregnskapet de nærmeste årene.  

 
 

 
 
Utviklingen i premieavvik Aremark kommune 2006-2014 (i 1 000 kr) 
 

Økte pensjonspremier og pensjonskostnader 

Det er flere momenter som spiller inn og vil bidra til økte pensjonskostnader og premiebetalinger de 
kommende årene. Jo lenger ut i planperioden vi kommer, jo vanskeligere blir det å anslå nivået. Ett av 
usikkerhetsmomentene er reduksjon av beregningsrenten. Finanstilsynets besluttet i juni 2014 å 
redusere beregningsrenten fra 2,5 % til 2,0 % for å sikre livselskapenes soliditet. Nedsettelsen vil 
medføre høyere pensjonspremier og kostnader fra 1.januar 2015. Tilsynets beslutning om å redusere 
grunnlagsrenten kom til tross for at en samlet finansnæring, herunder KLP gjennom Finans Norge, 
gikk imot forslaget i høringsrunden. Det er imidlertid også andre endringer som påvirker 
premieutviklingen. Fra 2015 trådte uførereformen i kraft, og effekten av dette bidrar til å trekke 
premiene ned. Samlet sett blir det likevel en økning i pensjonspremiene. Dette vil i så fall gi en høyere 
belastning i regnskapet enn hva som ligger inne i rådmannens forslag. En annen usikkerhetsfaktor er 
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levealdersjustering ved beregning av pensjonskostnader. Beregning av pensjonskostnad har så langt 
ikke tatt høyde for økt forventet levealder.  
I 2014 betalte Aremark kommune 10,9 millioner kroner i pensjonspremier for sine ansatte til 
pensjonsordningene i Kommunal lands Pensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK).  

Utvikling i rentemarkedet – renteinntekter og renteutgifter 

Som netto låntaker er Aremark kommune vesentlig påvirket av endringer i rentemarkedet. Per 
31.12.2014 utgjorde langsiktig gjeld 275 millioner kroner, en økning på 63 millioner kroner fra året før. 
Av den samlede langsiktige gjelden utgjør pensjonsforpliktelser 170 millioner kroner. Basert på 
rådmannens forslag til investeringsprogram 2016-2019 vil lånegjelden øke med rundt 19,5 millioner 
kroner (eks. utvikling i pensjonsforpliktelser) i planperioden. 
 
Kommunen har plasseringer i bank som gir renteinntekter. Basert på vedtatt budsjett 2015 og 
rådmannens forslag til Økonomiplan 2016-2019, gir rentebærende plasseringer på grunn av tidspunkt 
for opptak av lån, en økning i 2015 med reduksjon  i 2016 og utover i perioden.  

 

Forventninger til sannsynlig renteutvikling 

Det vi kan lese ut i fra Norges bank er at renteutgiftene antas ikke vil øke i nærmeste framtid. Det ser 
ut til at veksten i utlandet har vært litt svakere enn anslått og prisveksten er fortsatt lav hos de fleste 
handelspartnerne. Styringsrentene er nær null og i enkelte land er rentene negative.  
Styringsrenten settes med sikte på at inflasjonen over tid skal være nær 2,5 prosent. 
Utviklingen i den registrerte arbeidsledigheten har vært som ventet, mens ledigheten målt ved AKU 
har steget mer. Årets lønnsoppgjør tyder så langt på at lønnsveksten kan bli noe lavere enn tidligere 
antatt. Så langt har utviklingen i norsk økonomi vært om lag som ventet. Konsumprisveksten er nær 
2,5 prosent. Lavere lønnsvekst svekker drivkreftene for inflasjonen lenger fram. På den andre siden 
holder etterspørselen fra husholdningene seg oppe, og oljeprisen har steget. Det er fortsatt usikkerhet 
om den videre utviklingen i boligpriser og gjeld. Samtidig synes risikoen for en markert nedgang i 
norsk økonomi noe mindre enn tidligere.  

Utvikling i lånegjeld inkl. årlige låneavdrag 

Basert på forslag til investerings- og finansieringsplan 2016-2019 forventer rådmannen en utvikling i 
lån til investeringer i bygninger og anlegg i 1000 kr. ( inkl. årlige låneavdrag) som vist i figuren under: 

 

 

Aremark kommune praktiserer nedbetaling av lånegjeld i tråd med Kommunelovens krav til minste 
lovlige årlige låneavdrag (detaljert beregning). I tillegg kommer nedbetaling av Startlån (utlån fra 
låntakere nyttes til nedbetaling av lån i Husbanken).  Rådmannen har i forslag til Økonomiplan lagt inn 
årlige låneavdrag i tråd med minstekrav til årlige avdrag etter kommuneloven.  
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UTVIKLINGSTREKK OG STRATEGISKE GREP 

INNLEDNING 

Økonomiplanen representerer prioriteringer og verdivalg når det gjelder kommunens oppgaver og 
roller som tjenesteprodusent, myndighetsutøver og samfunnsutvikler. De forpliktelser Aremark 
kommune har påtatt seg gjennom tidligere vedtak innebærer behov for omstillinger og 
omprioriteringer. Dette gjelder spesielt for å sikre gjennomføringen av vedtatt rehabilitering/utbygging 
av Aremark skole og gjennomføring av en forsert VA-plan i kommunen. De nevnte tiltakene vil 
ytterligere øke kommunens økonomiske utfordringer. Store låneopptak utfordrer og begrenser 
kommunens økonomiske handlefrihet.  
 
De aller fleste kommuner opplever dilemmaet mellom krav til (økte) velferdstjenester og begrensede 
midler (inntekter). Opplevelsen er at midlene ikke strekker til for å løse velferdsoppgavene fullt ut.  
Kommuner velger ulike veier for å bringe balanse mellom inntekter og utgifter. Tre hovedretninger 
peker seg ut:   

 Strukturelle tiltak 

 Strengere prioritering av tjenester 

 Økte kommunale inntekter 
 
Aremark er en kommune med et stabilt innbyggertall rundt 1420. Kommunedelplanen for Fosby har 
som målsetting å øke antall boliger som igjen vil kunne gi en befolkningsvekst. Denne ønskede 
veksten må i særlig grad sees i sammenheng med den store investeringen som er planlagt ved 
Aremark skole.  
Det er videre ingen vekst i antall arbeidsplasser i kommunen. Dette innebærer at innbyggerne i 
Aremark i stadig større grad blir avhengige av arbeidsmarkedet i Halden og Østfold for øvrig. 
Befolkningsvekst har betydning for Aremark kommunes prioriteringer når det gjelder drift, investeringer 
og Aremark kommunes rolle og innsats som samfunnsutvikler. 
   

DIALOGMØTER 2015 

Dialogmøte om økonomiutfordringene for formannskap og utvalgsledere er gjennomført våren 2015.  
 

HOVEDUTFORDRINGENE 

Hovedutfordringene slik de er beskrevet i punktene under henger sammen. Realisering av nye 
investeringstiltak de siste årene stiller krav til effektiv drift og prioritering av tjenester. Rådmannen vil 
oppsummere Aremark kommunes hovedutfordringer de nærmeste årene i følgende punkter: 

 Å innpasse de økte utgiftene som følger av nye drifts- og investeringstiltak i kommunens økonomi. 

 Å utnytte det potensialet for gode tjenester som ligger i at Aremark er en liten og oversiktlig 
kommune også i fortsettelsen. 

 Å sørge for et særlig fokus på tidlig innsats og forebyggende arbeid i hele organisasjonen. 

 Å lykkes i gjennomføringen av Samhandlingsreformen innen områdene forebygging og 
behandling, pleie og omsorg. 

 Å legge til rette for et levende lokalsamfunn med nyskapingsevne, verdiskaping, kulturelt 
mangfold, frivillig innsats, like muligheter for alle og fravær av diskriminering. 

 Å legge til rette for en god sentrumsutvikling, attraktive sentrumsområder med tilgjengelige arealer 
og lokaler og god dialog med næringsvirksomheter, utbyggere og innbyggere (kommunedelplan 
Fosby). 

 Å makte å stanse opp, og helst redusere det store vedlikeholdsetterslepet på bygninger, veier og 
anlegg.  
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VIKTIGE STRATEGIER OG TILTAK  

Økte utgifter som følge av ny investeringer og nye driftstiltak er krevende for kommunens økonomi. 
Samtidig skal viktige velferdstjenester av god kvalitet opprettholdes. Det er beskrevet fem utvalgte 
områder med viktige strategier og tiltak for perioden 2016-2019. Til hvert av de strategiske områdene 
er det redegjort for mål og hensikt og prioriterte tiltak: 

Samfunnsutvikling med særlig fokus på folkehelse, næringsutvikling og kultur som 

viktige byggesteiner for lokalmiljøet 

Aremark kommune skal bygge opp under en bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet og 
et godt livsgrunnlag for alle. For å lykkes med dette må vi fokusere på trivselstiltak, identitetsbygging, 
inkludering, medvirkning og helhetstenkning om hvordan Aremark skal være både som kommune og 
som samfunn. 
 

Kommunen skal sette folkehelsen først i alt vi gjør gjennom å ta ansvar tidlig, tett på der vi bor, lever 
og jobber. Vekst i befolkningen og et voksende næringsliv har betydning for kommunens fremtidige 
økonomi, handlefrihet og tjenestetilbud.  
 
Tiltak som skal følge opp mål og hensikt i dette strategiske området er: 

Folkehelse: 

 Utarbeide en skriftlig oversikt over helseutfordringer i Aremark kommune, som skal benyttes i 
all planlegging på tvers av sektorer. 

 Legge til rette for at innbyggerne skal være i stand til å ta ansvar for egen helse. 

 Sikre at folkehelse er beskrevet og vurdert i alle relevante saker til politisk behandling. 

 Sikre at alle kommunens virksomheter har strategier, mål og konkrete tiltak for å utjevne sosial 
ulikhet og bedre den generelle folkehelsen innen sitt område.  

 Sikre en sentrumsutbygging som ivaretar innbyggernes folkehelse, skaper møteplasser og 
bevarer kommunens identitet.  

 

Næringsutvikling: 

 Stimulere, utvikle og engasjere lokalt næringsliv gjennom seminarer og workshops i 
samarbeid med Aremark næringsforum 

 Legge til rette for kultur- og næringsutvikling i sentrum. 

 Øke samarbeidet med Halden innenfor næringsutvikling 

 Satsning på Regionalpark Haldenkanalen som motor i kommunens næringsutviklingsarbeid 

 Utarbeide en strategisk næringsplan og engasjere kompetanse på næringsutvikling 

Kultur: 

 Ivareta og videreutvikle den kulturelle grunnmuren; kulturskole, idrett og andre lag/foreninger, 
bibliotek og ungdomsklubb 

 Legge til rette for videre godt samarbeid med frivillige (Frivilligsentralen)  

 Ha fokus på at kulturlivet i Aremark skal speiles av at vi er en internasjonal kommune 

 Lage en kulturplan som retter seg mot alle i befolkningen og i samarbeid med Regionalparken 

Miljø: 

 Arbeide aktivt for en bærekraftig miljø- og ressurspolitikk  

 

Tidlig innsats -  barn og unge 

Hovedhensikten med tidlig innsats er å identifisere og iverksette tiltak så tidlig som mulig i barnas 
oppvekst. Målet er å gi det enkelte barn bedre forutsetninger for å realisere sitt potensial og fullføre et 
opplæringsløp.  
 

 Tiltak som skal følge opp mål og hensikt i dette strategiske området er: 

 Videreutvikle tverrfaglig koordinering og samhandling på systemnivå innenfor 

oppvekstområdet gjennom: 

o ledermøter 

o videreutvikling av Tverrfaglig team for barn og unge i Aremark 
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o deltakelse i regionale- og nasjonale relevante satsinger og prosjekter som f.eks MOT, 
Attentusentimer (helsefremmende barnehage og skole), Sjumilssteget 

 

 Prioritere ressursinnsats for de yngste barna (0-10 år). 

 Sikre helhet og sammenheng barnehage til skole. 

 Bidra til at foresatte og frivillige involveres. 

Tidlig innsats – sosial inkludering 

Sosial tilhørighet og deltakelse er en forutsetning for å kunne ta ansvar for eget liv. For barn og unge 
er deltakelse i og tilhørighet til familie, skole- og fritidsmiljø forutsetninger for en god oppvekst og 
senere godt liv. Sett fra samfunnets side er sosial inkludering viktig for å forebygge fremmedgjøring, 
sosial uro, kriminalitet mv.  
 
Gjennom å delta i sosiale fellesskap og ulike nettverk utvikler den enkelte selvstendighet og knyttes til 
samfunnet gjennom sosiale og kulturelle bånd. 
 
Tiltak som skal følge opp mål og hensikt i dette strategiske området er: 

 Sikre grunnleggende lese- og skriveferdigheter for å kunne forstå og delta i samfunnet. 

 Tilby tilpassede aktivitets- og arbeidsrettede tiltak med særlig fokus på å sikre arbeidsretting.  

 Sikre egnet bolig til de som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. 

 Sikre tilstrekkelig økonomi til livsopphold, med særlig fokus på barnefattigdom og vektlegging 
av barnefamilier og enslige forsørgere. 

 Deltakelse i prosjektet «7-mils-steget» 

 Tilrettelegge spesielt for at familier med barn med nedsatt funksjonsevne kan mestre 
hverdagen. 

 Prioritere forebyggende tiltak hos yngre, voksne og eldre personer med psykiske lidelser og 
rusavhengighet. 

 Forbedre forpliktende samhandling i arbeidet med personer med rusavhengighet og psykisk 
lidelse med fokus på helhetlige og koordinerte tjenester. 

 Bidra til at pårørende og frivillige involveres på en god og forpliktende måte. 

 Sikre at tjenestene innehar nødvendig kompetanse. 

Tidlig innsats – forebygging og rehabilitering  

Aremark kommune skal legge til rette for at eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne kan bo 

hjemme og være mest mulig selvhjulpne. Dette skal oppnås ved: 

 dreie faglig, administrativ og politisk tenkning til å omfatte innsats som fremmer størst mulig 

grad av selvhjulpenhet 

 økt innsats på forebygging og rehabilitering 

 bruk av velferdsteknologi 

 

Tiltak som skal følge opp mål og hensikt i dette strategiske området er: 

 Utvikle ambulerende rehabiliteringstjenester, inkludert bruk av hverdagsrehabilitering. 

 Definere områder hvor velferdsteknologi vil kunne ha gevinst, for så å prøve ut dette. 

 Med fokus på egenmestring å legge til rette for at pasienter opplever å få et tilbud med god 

behandling, tilpasset det beste og mest effektive omsorgsnivået. Dette oppnås gjennom: 

o Bedre koordinerte kommunale tjenester med pasienten i sentrum (kommunens 
virksomheter, Helsehuset (Halden og Aremark), helsepersonell som mottar 
kommunalt driftstilskudd) 

o Å være en pådriver og bidra til et godt gjensidig og forpliktende samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten 

o Dagtilbud for demente 
 

 Bidra til at pårørende og frivillige involveres på en god og inkluderende måte.  

 Sikre at tjenestene innehar nødvendig kompetanse. 
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Rasjonell bygningsdrift 

Rasjonell bygningsdrift med vekt på effektiv arealbruk, energiøkonomisering og profesjonalisering av 
interne tjenester. 
 
Tiltak som skal følge opp mål og hensikt i dette strategiske området er:. 

 Sikre drift og vedlikehold av utearealene ved kommunale bygg. 

 Styrke det planmessige bygningsvedlikehold ytterligere for å hindre enda større økning av 
vedlikeholdsetterslepet og store investeringer i framtiden (vedlikeholdsplan) 

 Redusere energikostnadene med 10 % i løpet av perioden. Plan- og utviklingsutvalget starter 
prosessen sammen med rådmannen.  
 

VIRKSOMHETENES OPPFØLGING AV VIKTIGE STRATEGIER OG TILTAK 

Strategier og tiltak i avsnittet over uttrykker ønsket politisk retning for utvikling og prioriteringer innen 
de strategiske områdene. I kapitlet om Kommunens virksomheter er det redegjort for hvordan 
virksomhetene i løpet av økonomiplanperioden (2016-2019) skal følge opp strategiene, slik de er 
beskrevet i avsnittet over.  De årlige konkrete tiltak vil bli beskrevet nærmere og vedtatt i 
årsbudsjettene fremover. 
 
Virksomhetenes oppfølging må skje innenfor de foreslåtte budsjettrammer.   
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GJENNOMGÅENDE MÅL OG AMBISJONER 

INNLEDNING 

Aremark kommune har valgt en organisasjonsmodell der politiske mål og strategier skal gjennomføres 
i en desentralisert organisasjon med sentraladministrasjon og 7 virksomheter. Den politiske styringen 
skal ikke være sektororientert, men helhetsorientert. For å få en godt fungerende organisasjon, må det 
være en gjennomgående bevissthet og forståelse for hva det skal fokuseres på, samlet for hele 
kommunen, på tvers av virksomhetene og innenfor hver enkel virksomhet.  
 

FOKUSOMRÅDER OG MÅL 

Overordnet strategi for økonomiplanperioden 2016-2019 

Kommunens tjenester skal være i samsvar med kommuneplanens langsiktige del (2004-2011) i 
forhold til følgende hovedmålsetninger: 

 Øke folketallet (for å opprettholde dagens tjenestetilbud ønsker kommunen å øke folketallet i 
planperioden).  

 Opprettholde dagens sysselsettingsnivå (gjennom aktiv næringspolitikk der man utnytter nye 
muligheter innen så vel landbruksnæringen som kommunikasjonsteknologi).  

 Økonomisk handlefrihet.  

 Være en god bo- og oppvekstkommune (punktet må ses i sammenheng med ønsket om å øke 
folketallet).  

 Opprettholde god standard innen pleie- og omsorgssektoren.  

 Føre en bærekraftig miljø- og ressurspolitikk.  

 Søke samarbeidsløsninger med andre kommuner (inn/utland) for å opprettholde et godt 
tjenestetilbud med begrensede egne ressurser.  

I tillegg skal det legges vekt på arbeidsgiverpolitikk, rikspolitiske retningslinjer og vedtatt fylkesplan for 
Østfold. 

Arbeidet med rullering av samfunnsdelen i kommuneplanen har startet opp i 2011 og vil forhåpentlig 
være ferdig i løpet av 2015. Endringer i denne vil da kunne få konsekvenser for økonomiplanen for 
2017-2020. 

  

Rådmannen foreslår 5 fokusområder med gjennomgående mål for 2016: 

Brukere 

Fokusområdet Brukere angir hvor god kommunen er på å imøtekomme brukernes ønsker og behov. 
Samt at det sier noe om kvaliteten på de tjenestene kommunen tilbyr.  
 
Mål: 

 God kvalitet på tjenestene 

 God tilgjengelighet på tjenestene 

 Tjenestene utføres i tråd med gjeldende lover, retningslinjer og prosedyrer 

 Godt koordinerte tjenester 
 

God kvalitet på tjenestene 

Aremark kommune skal levere tjenester av god kvalitet. Utfordringen kan være at kvaliteten på en 
tjeneste har ofte en subjektiv og en objektiv side. Mottakeren av tjenesten kan føle de mottar en 
tjeneste av dårlig kvalitet fordi forventningene til tjenesten ikke sto i stil med hva han/hun fikk. 
Tjenesten kan likevel være av en kvalitet som oppfyller regelverket som regulerer tjenesten. 
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Indikatorene under målet skal måle kvaliteten på tjenestene. Brukerundersøkelser kan være og er en 
viktig indikator på kvalitet, selv om en brukerundersøkelse på mange måter bare er en 
temperaturmåler. Andre indikatorer på kvalitet er mottatte klager på tjenestene. I tillegg vil indikatorer 
knyttet til virksomhetenes kvalitetsmål i egne planer være viktig. Virksomhetene oppfordres til å se på 
kvalitet på tjenestene fra flere sider, og utvikle lokale indikatorer.  
 

God tilgjengelighet på tjenestene 

Dette er også et mål hvor mottakeres oppfatning av tilgjengeligheten vil bety mye. Ofte inneholder 
virksomhetenes brukerundersøkelser spørsmål om åpningstider. Hvor fornøyde innbyggerne er med 
åpningstider kan derfor være en indikator. Andre indikatorer kan være svartider på henvendelser og 
lengde på ventelister.  
 

Tjenestene utføres i tråd med gjeldende lover, retningslinjer og prosedyrer 

Aremark kommune skal tilby tjenester som utføres i tråd med de til en hver tid gjeldende lover, 
retningslinjer og prosedyrer. Dette målet er en presisering av det tidligere målet trygge og forsvarlige 
tjenester. Alle som henvender seg til Aremark kommune skal være trygge på at de får den tjenesten 
de skal ha og at tjenesten utføres i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer 

Godt koordinerte tjenester 

Godt koordinerte tjenester er et viktig mål for Aremark kommune. Ofte kan en mottaker av en tjeneste 
ha behov for tjenester fra flere virksomheter og det er da viktig at disse er koordinerte slik at den som 
skal ha tjenestene opplever å være i kontakt med en organisasjon og ikke flere enkeltstående 
virksomheter.  
 

Samfunn 

Fokusområdet Samfunn angir hvor god kommunen er på lokal og regional utvikling og miljø. For 2016 
angir Samfunn også kommunens og virksomhetenes fokus på folkehelse i større grad enn tidligere. 
Fra 2016 foreslår rådmannen følgende mål under fokusområdet Samfunn: 
 
Mål: 

 God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet 

 Ta vare på miljøet 

 Styrking av folkehelsa 

 Levende samfunnsliv 

 Aktiv informasjon og kommunikasjon med innbyggere, næringsliv, media og organisasjoner 

 Øke folketallet med 3 %  
 
Kommunen har i tillegg til de gjennomgående målene et sterkt fokus på samarbeid med frivillige. Dette 
samarbeidet er viktig og vil bli videreført og videreutviklet i kommende økonomiplanperiode. 

God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet 

Aremark kommune arbeider aktivt for en god integrering. Dette skjer gjennom oppfølging på 
helsestasjon, tilbud om barnehageplass, forsterket opplæringstilbud i grunnskolen og 
kompetansegivende kurs.. Man har lagt vekt på tverrfaglig samarbeid og en helhetlig tenkning omkring 
språkstimulering og informasjon. Aremark kommunes mangfoldstrategi har tre hovedfokus: 
Gjennomført utdanningsløp, aktiv deltakelse i arbeidsliv og samfunnsliv og framtidsrettede tjenester.  
Aremark kommune har nulltoleranse for diskriminering. 

Ta vare på miljøet 

Aremark kommune har som mål å ha en grønn profil og et sterkt fokus på miljø.  Dette skal 
gjenspeiles i hvordan ansatte, ledelse og politikere tenker og handler.  
Hovedmålet i energi- og klimaplanen er å redusere utslipp av klimagasser i Aremark med 20 % innen 
2020. Et viktig tiltak i denne sammenhengen er allerede utført: omleggingen fra olje til bio-energi for 
de store kommunale byggene i Fosby. Rehabiliteringen av Aremark skole 2015-2016 vil være et 
ytterligere bidrag i denne sammenheng. 
Et viktig moment er at kommunedelplan for Fosby sentrum også har en utpreget grønn profil.  
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Styrking av folkehelsa 

Aremark kommune skårer lavt på flere indikatorer i folkehelsebarometeret for 2014. Lavere forventet 
levealder, høyere andel røykere, høyere andel hjerte- og lungesyke og personer med type2-diabetes 
viser at folkehelse må tas på alvor. Kommunen har mange turstier, lysløyper, idrettsanlegg, ballbinger 
og kulturarenaer som gir mulighet for mosjon og sosiale møteplasser. Det er viktig at det legges til 
rette for at flere kan benytte disse. Skolen vil kjøre kampanjer for å få elevene til å gå eller sykle til 
skolen framfor å bli kjørt. Aktivitet og gode sosiale miljøer er viktig for Aremarks innbyggere i alle 
aldre. «Aktiv på dagtid» i samarbeid med NAV og Østfold Idrettskrets og «Helsefremmende skoler og 
barnehager» er eksempler på folkehelsetiltak. Frivilligsentralen er også en svært viktig medspiller i 
dette arbeidet. 

Levende samfunnsliv 

Et mål om levende samfunnsliv betyr fokus på sosiale aktiviteter der alle innbyggere får mulighet til å 
delta. Kulturtilbud som idrett, ungdomsklubb, konserter og festivaler er viktige sosiale aktiviteter. Dette 
er prioriterte satsingsområder. 
Et godt fungerende næringsliv vil også bygge opp under begrepet Levende samfunnsliv. 
 

God og aktiv informasjon og kommunikasjon med publikum og media 

Aremark kommune ønsker å legge til rette for at publikum, lokalaviser og andre medier på en rask og 
enkel måte kan få innsyn i og tilgang til informasjon om kommunens tjenester, beslutninger og vedtak. 
Alle ansatte skal synliggjøre den åpenhet og serviceinnstilling som Aremark kommune ønsker å tilby 
sine innbyggere, næringsliv og omverden for øvrig. 
 

Medarbeidere 

Fokusområdet Medarbeidere angir organisasjonens bidrag til motivasjon og trivsel hos de ansatte 
samt øvrig fokus på helse, miljø og sikkerhet.  
 
Mål: 

 Godt arbeidsmiljø 

 Myndiggjorte medarbeidere 

 Attraktiv arbeidsgiver 

Godt arbeidsmiljø 

Nærvær  

Rådmannen er opptatt av et høyt nærvær i virksomhetene. Et høyt nærvær er svært viktig både for 
ansatte, brukere av tjenestene, og for Aremark kommune som arbeidsgiver. Aremark kommune 
arbeider på alle nivåer for å redusere sykefraværet. 
 
Sykefraværet utgjorde 9,3 % i Aremark kommune samlet for de tre første månedene i 2015, mot 10,2 
for samme periode i 2014. Fraværet varierer betydelig fra virksomhet til virksomhet. Målsetningen på 
kort sikt er å komme ned på 9,0 % i løpet av 2016. Det langsiktige målet er å redusere sykefraværet 
for Aremark kommune totalt ned mot 7 %, men ambisjonsnivået for det enkelte år vil bli satt i 
forbindelse med den årlige IA/HMS-handlingsplan.  
 

Helse-, miljø- og sikkerhetsrapportering 

HMS-rapportering har et sterkt fokus på medarbeiderdeltakelse og gjennomføring av handlingsplaner 
innen HMS. Aremark kommune implementerer i løpet av 2014/2015 et nytt elektronisk kvalitetssystem 
(internkontroll), som også omfatter HMS-området. Det er krav om utarbeidelse av en rekke 
handlingsplaner på HMS-området. Disse handlingsplanene vil bli utarbeidet i løpet av 2014/2015, og 
skal rulleres årlig for å tilpasse dem til de utfordringene virksomhetene til enhver tid møter.  
 
HMS-rapporten vil bestå av følgende 5 punkter: 

 Gjennomføring av IA-handlingsplan for virksomheten 

 Gjennomføring av risikokartlegging 

 Gjennomføring av handlingsplan for å redusere/fjerne risikofaktorer i arbeidsmiljøet 

 Gjennomføring av handlingsplan for å ha HMS på dagsorden i virksomheten 

 Gjennomføring av medarbeidersamtaler i virksomheten 
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Medarbeiderengasjement, myndiggjorte medarbeidere og attraktiv arbeidsgiver  

Medarbeiderundersøkelsen er på den ene siden en spørreundersøkelse der resultatet sier noe om 
virksomhetens andel av engasjerte medarbeidere. På den andre siden er undersøkelsen et 
lederverktøy for å styrke operativt lederskap og for oppnå gode resultater gjennom engasjerte ledere 
og medarbeidere. Resultatet av undersøkelsen skal derfor alltid gjøres kjent for alle ansatte. Det skal 
gjennomføres medarbeiderundersøkelse hvert 2. år; første milepel er høst 2015 med tilhørende 
handlingsplaner for korrigerende og utviklende tiltak. 
 

Læring og fornyelse 

Fokusområdet Læring og fornyelse angir organisasjonens evne til læring, nytenking og innovasjon 
gjennom forbedrede arbeidsmetoder og effektiv utnyttelse av ressursene. Læring og fornyelse er 
avhengig av å videreutvikle kultur for læring, nytenking og innovasjon. Rådmannen foreslår følgende 
mål under fokusområdet Læring og fornyelse: 
 
Mål: 

 En lærende organisasjon 

 Utvikle egen virksomhet og bidra til å utvikle organisasjonen og Aremarksamfunnet 

 En nytenkende og innovativ organisasjon 

 God og aktiv intern kommunikasjon 
 

En lærende organisasjon 

Aremark kommune som en lærende organisasjon er et gjennomgående mål.  
Kultur for læring i organisasjonen skal videreutvikles. Kultur sier noe om de holdninger, verdier og 
normer som er rådende i organisasjonen. Gjennom å videreutvikle kultur for læring og å styrke evnen 
til å omsette kunnskap til ny praksis, vil vi kunne tilby bedre tjenester produsert på en god og effektiv 
måte.  
 
En lærende organisasjon kan også være en organisasjon som i samarbeid med videregående skole 
og høyskoler, gir elever og studenter mulighet for hospitering og lærlingeplass. Virksomheter innen 
helse og omsorg har allerede slikt samarbeid. Det er viktig for organisasjonen å knytte til seg 
kompetanse og et slikt samarbeid er derfor viktig.   
 
Innføring av avviksbehandling i nytt internkontrollsystem skjer for alle virksomheter i løpet av 
2014/2015, og vil bygge opp under erfaringslæring. Dersom avvik oppdages er det viktig ikke bare å 
rette avviket, men å ta lærdom av hva som gikk feil slik at samme feil unngås i framtiden. Kommunens 
internkontroll er lagt inn under fokusområdet læring og fornyelse fordi alle avvik meldt er en kilde til 
læring. Lederopplæring, mulighet for kurs og videreutdanning for ansatte er andre viktige elementer i 
en lærende organisasjon. 

Utvikle egen virksomhet og bidra til å utvikle organisasjonen og Aremarksamfunnet 

Aremark kommune har en grunnleggende tro på at ledelse gjør en forskjell og en forutsetning for 
utvikling av egen virksomhet i ønsket retning. På dette området bør det etter hvert utvikles indikatorer 
på god ledelse. Aremark kommune ønsker en kultur der både innbyggere, ansatte og andre 
interessenter involveres i kommunens utviklings- og forbedringsarbeid. Et eksempel på slik involvering 
vil være arbeidet med nye kommuneplanens samfunns- og arealdel. Innbyggere, ansatte og politikere 
vil bli invitert til å delta på flere arenaer i dette arbeidet.  

Etisk refleksjon 

Aremark kommune ble våren 2014 tatt opp som deltaker i det nasjonale prosjektet Samarbeid om 
etisk kompetanseheving. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Helse- og 
omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, arbeidstakerorganisasjonene innen helse- og omsorg og 
KS. Målet med prosjektet i Aremark er å etablere arenaer for etisk refleksjon, slik at ansatte settes 
bedre i stand til å ta hensiktsmessige valg og håndtere etisk vanskelige dilemmaer i arbeidet sitt. 
Ønsket effekt er økt arbeidsnærvær og bedre tjenester for brukerne. Virksomhetsleder pleie og 
omsorg er ansvarlig for satsingen, men personal- og organisasjonsrådgiver i sentraladministrasjonen 
deltar også med tanke på overføringsmuligheter også til andre virksomheter i kommunen. 
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En nytenkende og innovativ organisasjon 

Aremark kommune må i større grad utnytte ny teknologi til å effektivisere tjenesteproduksjonen. IKT-
investeringer i seg selv, bidrar ikke til effektivisering. Det må sikres at man fullt ut bruker de muligheter 
et IKT-system kan gi av besparelser og kvalitetsforbedringer og endringer i bemanning. Via nye 
elektroniske opplæringssystemer vil kommunen kunne tilby opplæring som den ansatte kan 
gjennomføre når det er mest hensiktsmessig i forhold til arbeidssituasjonen. Alle ansatte i Aremark 
kommune skal kunne være selvbetjente ved bruk av IKT. Det satses mye fra virksomhetenes side på 
tilrettelegging for opplæring og videreutdanning av ansatte.  

God og aktiv intern kommunikasjon 

Det vil bli større fokus på å gjøre informasjon mer tilgjengelig ved bruk av intranett og internett. Ofte vil 
intranett og internett være portaler inn i fag- og hjelpesystemer. Dette gir den ansatte tilgjengelig 
informasjon til en hver tid samtidig som de i langt større grad enn før kan betjene seg selv innen en 
lang rekke områder.  
 

Økonomi 

Fokusområdet økonomi angir hvorvidt de økonomiske ressursene utnyttes på en effektiv måte. 
Rådmannen foreslår følgende mål under fokusområdet Økonomi: 
 
Mål: 

 God utnyttelse av ressurser 

 Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom 

God utnyttelse av ressurser 

God utnyttelse av ressursene er et mål hvor indikatorene i første rekke hentes fra KOSTRA. Får 
Aremark kommune mye igjen for hver krone sammenliknet med kommuner vi sammenlikner oss med?  
Kommunebarometeret er nå så godt utviklet at vi vil ta dette i bruk for systematisk å sammenligne oss 
selv og i mot andre sammenlignbare kommuner. 

Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom 

Aremark kommune skal ha en økonomi som sikrer at økonomiske forpliktelser kan møtes på en 
forsvarlig måte. Aremark kommune skal også ha en kommuneøkonomi som sikrer at kommunen kan 
produsere de tjenester som innbyggerne har krav på.  
 
Ut fra tildelte økonomiske rammer, kommunens hovedmålsettinger og resultatene fra dialogmøtene, 
vil virksomhetene i årsbudsjettene også utforme egne lokale mål med tilhørende indikatorer og 
ambisjonsnivåer. Virksomheter fra like fagområder vil i noen tilfeller fastsette felles mål. Status for 
disse målene skal danne grunnlaget for forbedringsarbeidet i virksomhetene. For noen mål er 
ambisjonsnivået gitt, for eksempel nulltoleranse mot diskriminering og positivt driftsresultat.   
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INVESTERINGER OG FINANSIERING 
 

HOVEDSATSNINGER 

Rådmannens forslag til investeringer med finansiering for perioden 2016 – 2019 fremgår av 
budsjettskjema 2A og 2B. I økonomiplanen framstilles de investeringstiltak som administrasjonen 
planlegger etter. Vedtak om gjennomføring av investeringstiltak skjer gjennom bevilgning av midler til 
tiltak, som del av budsjett- og tertialsak eller som vedtak i særskilte saker. Økonomiplan er bindende 
for videre planlegging, men ikke for gjennomføring av tiltak.  
 
Rådmannen foreslår å gjennomføre investeringer for 56,3 millioner kroner i planperioden.  
Tiltakene er: 
 

 Rehabilitering/utbygging av Aremark skole 2015-2016 (estimert byggetid er komprimert slik at 
prosjektet nå er planlagt ferdigstilt høsten 2016) 

 Gjennomføring av VA-planen 2014-2019 

 Trådløst nettverk Fosbykollen sykehjem og Aremark barnehage 2016 

 Nytt låsesystem Fosbykollen sykehjem 2016 
 
I tillegg vil egenkapitalinnskuddet til KLP og Startlån-ordningen bli videreført. 
 
Investeringsprogrammet finansieres ved bruk av investeringsfond og bruk av lån. 
 
I tillegg medfører investeringene et behov for opplåning av rundt 34 millioner kroner, noe som 
innebærer at netto lånegjeld øker med rundt 22,5 millioner kroner fra 2016 til 2019. Med dagens 
inntektsnivå ser rådmannen det ikke mulig å øke investeringsnivå og opplåning ytterligere uten å 
måtte skjære uforholdsmessig i eksisterende drift. Med inntektsnivå mener rådmannen kommunens 
inntekter slik de er signalisert i kommuneproposisjonen for 2016. Nye investeringstiltak utover 
rådmannens forslag, må dekkes inn gjennom å ta bort foreslåtte tiltak eller gjennom økte inntekter fra 
eiendomsskatt. Dette for å unngå nedskjæring i budsjettrammer til virksomhetene. Det er derfor viktig 
å se investeringsprogrammet som en helhet. 
 
 

MOMSKOMPENSASJON PÅ INVESTERINGER 

Omlegging av momskompensasjonsordningen i 2010 medfører til at all momskompensasjon knyttet til 
investeringer fra 2014 skal inntektsføres direkte i investeringsregnskapet, og ikke i drift.  
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PROSJEKTER INNENFOR RAMMEN 

Investeringsbudsjett 2016-2019 (i hele tusen kroner) 

 

 2016 2017 2018 2019 

VA 1 
- Industrifelt-Aarbu hyttefelt 

- Aarbu hyttefelt-Vestlifeltet 

- Vestlifeltet- Grinder- Nordby 
- Tromopp-Skodsbergåsen 

VA 2 

- Vestlifeltet-Nedre Østensvik 
- Skjæra-Fangekasa 

VA 3 

- Fangekasa-Fange 
- Fange –Nordby (Fangekroken) 

- Wiig-Lilledal-Iglerød-Arebekken 

VA4  
- Fange-Rive-Nes-Strømsfoss 

- Aremarkprestegård- Buer-Fyldeng 

 

16 500 

 

4 200 4 600 4 600 

Rehabilitering/utbygging Aremark 

skole  

26 000    

Låsesystem Fosbykollen sykehjem 200    

Trådløst nettverk Fosbykollen 

sykehjem og Aremark barnehage 
200 

   

Totalt 42 900 4 200 4 600 4 600 

Alle beløp er uten mva. 
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KOMMUNENS VIRKSOMHETER  

SATSNINGER OG STYRKINGER I ØKONOMIPLANPERIODEN  

Rådmannen har i forslag til Økonomiplan 2016-2019 lagt opp til noen satsninger som krever friske 
driftsmidler. Dette gjelder særskilt: 
 

 Drift av skolen i rehabiliteringsfasen 

 Økt satsing på rehabilitering i pleie og omsorg ved å opprette stilling som ergoterapeut 

 Styrking av Myrland ungdomsklubb 

 Styrking av næringsutviklingsarbeidet 

 Økte vedlikeholdsmidler  
 
   

DISPONIBEL RAMME OG VIRKSOMHETSRAMMER 

Rådmannens forslag til disponibel ramme 2016-2019 baserer seg på regjeringens signaler om 
kommunenes inntekter 2016, det vil si en reell vekst i kommunesektorens (kommuner og 
fylkeskommuner) samlede inntekter på 6-7 mrd. kr, og en vekst i frie inntekter på 4,5-5 mrd. kr. 
Rådmannen angir også varslede endringer i kommunale oppgaver i henhold til de føringer regjeringen 
har lagt fram i kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett.  
 
De årlige budsjettrammer for virksomhetene er bindende for virksomhetenes planer for aktivitet i årene 
i økonomiplanperioden 
 
Prioriterte tiltak og styrkninger er innarbeidet i virksomhetenes budsjettrammer for 
økonomiplanperioden 2016-2019, og fremgår av budsjettskjema 1B.  
 
 
 

RAMMEOMRÅDE 11  

 

POLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJON 

 
Rammeområde 11 omfatter kommunens politiske ledelse, sentraladministrasjonen og reserverte 
tilleggsbevilgninger. 
 
Beskrivelse av rammeområdet: 
 
1100 Politisk ledelse omfatter kommunestyret, formannskap, utvalg, ordfører og varaordfører. 
 
1101 Revisjon omfatter utgifter til kontrollutvalg, Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat og Indre 
Østfold Kommunerevisjon.  
 
1103 Valg omfatter utgifter i forbindelse med kommune- og stortingsvalg. 
 
111  Andre utvalg omfatter overformynderi, forliksråd, eldreråd, råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne og ungdommens kommunestyre.  
 
112  Sentraladministrasjonen  omfatter rådmannskontor, arkiv, kommunekasse, 
eiendomsskattekontor, IT, næringsutvikling (herunder sekretariatsfunksjon for Aremark 
Næringsforum), interkommunalt og internasjonalt samarbeid, tilskudd til menighetsrådet og 
fellesutgifter. 
 
190  Reserverte tilleggsbevilgninger omfatter reserverte bevilgninger etter formannskapet 
bestemmelse og reserverte bevilgninger for lønnsoppgjørene. 
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Utviklingen i 2015 
Driftsåret bærer preg av en rekke endringer som påvirker politisk ledelse og sentraladministrasjonen: 
 

 Videreføring og utvikling innen interkommunalt og internasjonalt arbeid: 
o  Interkommunalt samarbeid Indre Østfold (i hovedsak Marker/Rømskog) 

 Utviklingsprosjekter for regionen og for grensekommunene gjennom 
Utviklingsavtalen mellom grensekommunene og Østfold fylkeskommune 

 Felles IKT-avdeling i samarbeid med Marker og Rømskog  
 Innkjøpskoordinator 
 Kommuneplanlegger  
 VAR-ingeniør i forbindelse med spredt avløp  
 Byggesaksbehandler 
 Salg av brannsjefsfunksjon 
 Felles plan- og miljøkontor med mer  

o Samarbeidsorganet Grenserådet for Aremark, Marker og Rømskog 
o Opplev Grenseland, Innovasjon Grenseland og turisme/reiseliv er samkjørt i 

Utviklingsavtalen for grenseregionen i Barnas Grenseland 
o Indre Østfold Utvikling IKS 
o Driftsassistansen i Østfold IKS 
o Prosjektet ”Bolyst”  
o Deltakelse i Innovation Circle   
o Kommunesamarbeid med Vecpiebalga i Latvia  
o Deltakelse i Regionalpark Haldenkanalen 

 Arkivrydding og videreført utvikling av arkivplan i samarbeid med Østfold interkommunale 
arkivselskap 

 Fortsatt fokus på antall lærlinger og fagområder for disse 

 Deltakelse i Fylkesmannens moderniseringsprogram med lederutviklingsprogram i egen regi 
og kommuneplanarbeid sammen med Marker og Rømskog 

 Arbeidet med nytt internkontrollsystem HMS og tjenester 

 Etablering av fiberforbindelse fra Tistedal til Fosby sentrum med støtte fra Østfold 
fylkeskommune 

 Deltagelse i Klimanettverk Indre Østfold 

 Deltagelse i Interreg-prosjektet Grensehinder 
 
Spesielle forhold for rammeområdet i perioden 2016-2019: 
Følgende forhold bør ha fokus i planperioden: 

 ledelsesutvikling  

 høy politisk og administrativ involvering i budsjett- og økonomiplanprosessen 

 personalpolitikk; rekrutteringsfremmende tiltak, HMS og kompetanseutvikling 

 vurdere samarbeidet om IKT med Halden kommune 

 revidere kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 

 strategisk arbeid med kommunestruktur 

 oppfølging av de store investeringsprosjektene 
 
 
Formålsbeskrivelse 
Sentraladministrasjonen skal legge til rette for: 

 at organisasjonen skal fremstå som effektiv, rasjonell, robust, omstillingsorientert og samlet 
enhet 

 å videreutvikle effektiv og hensiktsmessig forvaltning av kommunens økonomiske og 
menneskelige ressurser 

 å gi innbyggerne best mulig tjenester og service  
 
 
Hovedtrekk i driftsbudsjettet, endringer og konsekvenser 
(i hele 1000 kr.)  

Tjeneste Tiltak Konsekvenser 2016 2017 2018 2019 

Valg Stortings- og 
kommunevalg 

  +120  +120 

Politisk styring Økning godtgjøring  +130 +130 + 130 + 130 
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Bemanningsplan  
Oversikt over faste årsverk fordelt på de forskjellige stillingsbetegnelsene: 
 

Stillingsbetegnelse 2015 2016 2017 2018 2019 

Rådmann 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Personal- og org.rådgiver  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Saksbehandler/arkivleder 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Saksbehandler 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Regnskaps- og økonomisjef 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Controller/økonomikonsulent 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Saksbehandler lønn 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Fagsjef skatt og innfordring 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Sum 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 

 
 
 

RAMMEOMRÅDE 22 BARNEHAGE 

 
Beskrivelse av rammeområdet: 
 
2210 Aremark kommunale barnehage  
 
Aremark barnehage er en tre avdelings barnehage. Det er 2 avdelinger for barn i alderen 3 – 6 år og 1 
småbarnsavdeling for barn i alderen 1-3 år.  
Aremark barnehage er budsjettert ut ifra 70 plasser og 13,14 årsverk (fra 1.1. 2015). Det er 16 
personer som er fordelt på de ulike årsverkene.  
 
Utviklingen i 2015 
Ved hovedopptak 1.mars 2015 kunne kommunen tilby plass til alle som hadde søkt og alle familier fikk 
de dagene de ønsket seg. 
 
 
Spesielle forhold for rammeområdet i perioden 2016- 2019 
Fødselstallene de siste fem årene er noe variable med et gjennomsnitt på 14 (13,8) barn pr. år:   
  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

25 11 5 14 14  

 
 

 Den største usikkerheten vedrørende barnehagekapasiteten i økonomiplanperioden er derfor 
størrelsen på netto tilflytting i de aktuelle alderskullene. 

 Pr d.d. har barnehagen noe ledig kapasitet, men erfaringsmessig kommer det søkere som 
ønsker plass underveis i barnehageåret. Januar/februar 2016 vil to barn under 3 år starte opp. 

 Det er vedtatt at det skal bygges en avdeling til ved barnehagen. Planarbeidet er ferdigstilt, 
men påbyggingen er foreløpig utsatt. Dette fordi at det er for små kull av barn som blir født og 
den økonomiske situasjonen.  

 Barnehagen tilbyr stor fleksibilitet med 60 %, 80 % og 100 % plasser, samt 40 % plass i 
særskilte tilfeller. Foreldrene kan i stor grad velge dager.  

 Det er barn som har rett til spesialpedagogisk tilbud (etter opplæringsloven). Dette er løst ved 
at en «kjøper» arbeidskraft fra skolen i 17 % stilling fra januar og til juni 2015 for å kunne i 
møte komme dette. Spesialpedagogisk hjelp til barn er noe virksomheten til enhver tid må gi. 
Da virksomheten ikke har denne kompetansen selv, er skolen en naturlig virksomhet å 
samarbeide med. I henhold til det vi nå vet (opptaket 2015/2016), er det ikke barn som trenger 
et spesialpedagogisk tilbud. Men vi vil få barn med andre spesielle behov i denne perioden 
som mest sannsynlig vil kreve ekstra assistentressurs. 

 Det er inngått avtale med Rømskog i henhold til barnehageloven § 16. Tilsyn. 
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Formålsbeskrivelse 
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og 
fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på 
grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet 
og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til 
uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. (Barnehageloven §1 
Formål 1.ledd ) 
 
 
Hovedtrekk i driftsbudsjettet, endringer og konsekvenser 
(i hele 1000 kr.)  

Tjeneste Tiltak Konsekvenser 2016 2017 2018 2019 

Barnehage Barn i private barnehager 
andre kommuner 

Erfaring siste år 
- 140 - 140 - 140 - 140 

 
 
 
Bemanningsplan 
 
Oversikt over faste årsverk fordelt på de forskjellige stillingsbetegnelsene (i barnehageåret): 
 

Stillingsbetegnelse 2014-15 2015-16 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Styrer 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Pedagogisk leder 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Førskolelærer 1,40 1,80 1,80 1,80 1,80 

Fagarbeider 5,70 6,70 6,70 6,70 6,70 

Assistent 1,04 0,64 0,64 0,64 0,64 

Sum 12,14 13,14 13,14 13,14 13,14 

 
 

RAMMEOMRÅDE 23 AREMARK SKOLE OG SFO 

 
Beskrivelse av rammeområdet: 
 
Aremark skole er Aremark kommunes eneste skole. Det er en kombinert skole for elever fra 1. til 10. 
klassetrinn. Skolen har ansvar for all opplæring på grunnskolenivå og har et tilbud om 
skolefritidsordning for elever fra de fire laveste klassetrinn. 
Voksenopplæring og kulturskoletilbudet tilhører rammeområdet. 
 
 
Oversikt over antatt elevtall (uten hensyn til inn- og utflytting): 
 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

180 177 171 173 165 155 

 
Antall barn i skolefritidsordningen våren 2015 er 32, hvorav 18 har hel plass. 
 
Utviklingen i 2015 
  

 Den formelle faglige kompetansen i personalet er god. Et godt samarbeidsklima blant de 
ansatte bidrar konstruktivt i utviklingen av læringsmiljøet. 

 Brukermedvirkningsorganene er etablert, og det er en positiv utvikling i skole/hjem-
samarbeidet der Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) engasjerer seg for å gi sitt bidrag til økt 
trivsel i læringsmiljøet. Elevene i åttende trinn utgjør skolens miljøpatrulje, og dette gir økt 
trygghet for elevene i frikvarterene.   

 Aremark kulturskole har i skoleåret 2015-2016 relativt få elever og ledig lærerkapasitet.  

 Aremark skole skal oppgraderes bygningsmessig, og dette vil prege driften vesentlig i 2015 og 
2016. 
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 Aremark skole har gjennom skoleåret 2014-2015 hatt nasjonalt felles tilsyn fra Fylkesmannen 
vedrørende skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og skolebasert vurdering. 
Fylkesmannen rapporterte at Aremark skole ikke oppfylte loven innenfor det feltet som kan 
benevnes «Vurdering for læring». Aremark skole har nå rettet opp dette, og Fylkesmannen 
har avsluttet tilsynet. 

 Det gjøres et forsøk med en annen lederstruktur med avdelingsledere i skoleåret 2015/2016 
uten at den totale ressursen økes. Dette vil bli evaluert våren 2016. 

 
 
Kommentarer for rammeområdet i perioden 2016-2019: 
 

 Aremark skole opplever varierende inntekter som skaper en utfordring i forhold til budsjett og 
oppfølging. Skolefritidsordning blir tilbudt, men inntekten her er avhengig av hvor mange som 
kjøper plass. I tillegg skal inntekten reduseres for de som velger leksehjelp innenfor SFO-
tilbudet. Minoritetsspråklige elever utløser merinntekter, men inntektene blir borte igjen, hvis 
elevene flytter ut av kommunen. Dette gjelder også barn i fosterhjem der opprinnelig 
hjemkommune ikke er Aremark. For en kommune som bare har én skole, og der overtallige 
ansatte ikke kan overføres til en annen skole som har behov for personale blir dette sårbart, 
og det kan gå noe tid før en reduksjon i inntekt kan følges opp med et eventuelt behov for 
reduksjon i bemanning. Inntektene, som det vises til i dette avsnittet ovenfor, dreier seg alt 
overveiende om penger som benyttes til å kjøpe arbeidskraft. 

 Aremark skole har iverksatt innkjøp med bakgrunn i bevilgninger knyttet opp mot skolens 
utviklingsplan for IKT. Det har i første omgang vært satset på interaktive tavler i alle 
undervisningsrom. Det er nødvendig å bygge opp en infrastruktur i rommene, slik at både pc-
er og interaktive tavler kan benyttes optimalt pedagogisk. Dette må tas hensyn til i skolens 
oppgraderingsprosjekt. 

 Skolen igangsatte høsten 2013 et skolebasert utviklingsarbeid. Et skolebasert utviklingsarbeid 
omfatter alle tilsatte ved skolen. Det er utarbeidet et dokument som redegjør for elementene i 
det skolebaserte utviklingsarbeidet som skal løpe kontinuerlig i perioden fram til 2017. På 
basis av elementene i dokumentet utarbeides for hvert skoleår en kvalitetsutviklingsplan. 
Elementene er: 
--- Ungdomstrinn i utvikling. Dette er først og fremst en nasjonal satsing på skolebasert 
kompetanseutvikling i klasseledelse, regning, lesing og skriving. Det forventes at Aremark 
kommune som skoleeier deltar aktivt i lokalt og regionalt samarbeid i satsingen. Siden vi er en 
kombinert skole omfatter dette prosjektet hele skolen. Staten bevilger midler til satsingen som 
kommer Aremark kommune til gode. 
--- Spesialundervisning. På tross av en uttalt politisk målsetting på nasjonalt nivå om at bruken 
av spesialundervisningen skal reduseres, øker den både i form av antall enkeltvedtak og 
ressursbruk. Hva er mulige drivere bak økningen? Dette er hovedspørsmålet i et 
drøftingsopplegg som er utarbeidet av KS (Kommunenes Sentralforbund). Materialet tar opp 
viktige problemstillinger som skal benyttes i Aremark skoles refleksjoner om praksis. 
--- Nasjonale prøver. Nasjonale prøver er innarbeidet i Norge. Skolen har et forsvarlig system 
som blant annet omhandler nødvendig etterarbeid etter at prøver er avholdt i 5., 8. og 9. trinn. 
Kvaliteten på dette arbeidet skal videreutvikles. 
--- Sosial læreplan og utviklingen av et helhetlig læringsmiljø. Elevene ved Aremark skole skal 
oppleve faglig læring, men elevene har også rett til et godt læringsmiljø både fysisk og 
psykososialt. Dette framgår av opplæringslovens § 9a. Aremark skole har en sosial læreplan. 
Dette skal være en levende plan som skal være gjenstand for kontinuerlige refleksjoner 
kollegialt og i brukermedvirkningsorganene. Aremark skole har som målsetting å utvikle det 
helhetlige læringsmiljøet. 
--- Digitale ferdigheter. Digitale ferdigheter er en av de grunnleggende ferdighetene i 
Kunnskapsløftet. Innkjøp av utstyr må følges opp med skolering for å kunne kreve at utstyret 
brukes pedagogisk. Dette omfatter også et økt fokus på bruk av læringsplattformen pedIT og 
skolens hjemmeside. 

 Aremark skole har i dag fire dagers skoleuke for elevene i 1. til 4. trinn. Hvis det fra nasjonale 
myndigheter legges opp til en økning i timetallet for de yngste elevene, har en svært 
begrenset mulighet til å få til dette innenfor fire skoledager. Det bør uansett på noe sikt 
vurderes om det er pedagogisk formålstjenlig å opprettholde et 4 dagers skoletilbud for de 
yngste. 

 Det vil i perioden være riktig å vurdere kulturskoletilbudet for å se om dette er optimalt i forhold 
til hva som er mulig å utvikle sett i sammenheng med undervisningstilbudet i Aremark for 
øvrig. 
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Formålsbeskrivelse 
 
Målet for skole og SFO er å legge forholdene til rette for at elevene skal oppleve barne- og 
ungdomsårene som en god, trygg og meningsfylt tid der læringen skal ha en sentral plass, men der 
også opplevelsen av å være aremarking befester seg med tanke på en framtid i Aremark.  
Aremark kommune er en MOT-kommune og Aremark skole er en MOT-skole. 
De tre setningene som uttrykker MOTs kjerneverdier og MOT-pedagogikkens grunnprinsipper er: 
--- mot til å leve 
--- mot til å bry seg 
--- mot til å si nei 
Aremark skole har sin handlingsplan mot mobbing og det arbeides kontinuerlig for utviklingen av et 
helhetlig læringsmiljø som fremmer både sosial og faglig utvikling. En positiv utvikling hviler på et 
konstruktivt skole/hjem-samarbeid.  
 
Fra høsten 2015 innfører Aremark skole som en del av prosjektet «helsefremmende skole» en ordning 
med Young Mentor i samarbeid med Østfold Idrettskrets. 10 av de eldste skoleungdommene vil bli 
kurset som instruktører/aktivitetsledere. Disse vil blant annet som en del av skolens satsing på det 
psykososiale læringsmiljøet bli benyttet i det forebyggende arbeidet i skolens frikvarter/pauser. 
 
Det er viktig at skolens arbeid innenfor MOT og Young Mentor henger sammen og at begges 
satsinger gis plass og tydelighet i skolens hverdagsliv. 
 
 
Hovedtrekk i driftsbudsjettet, endringer og konsekvenser 
(i hele 1000 kr.) 

Tjeneste Tiltak Konsekvenser 2016 2017 2018 2019 

Skole  Økte driftsutgifter til drift 
ifm rehabilitering/utbygging 
av skolen 

Muliggjør drift 
under 
byggeperioden 

0 -300 -300 -300 

 
Bemanningsplan 
Oversikt over faste årsverk fordelt på de forskjellige stillingsbetegnelsene (i skoleåret) *: 

Stillingsbetegnelse 2014-15 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Rektor 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Avdelingsledere 0,00 1,10 1,10 1,10 1,10 

Inspektør  0,75 0,25 0,25 0,25 0,25 

Sekretær 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Pedagogisk personell 20,63 20,77 20,77 20,77 20,77 

Assistenter skole 2,00 2,77 2,77 2,77 2,77 

Delsum skole 25,18 26,69 26,69 26,69 26,69 

Ledere SFO 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

Assistenter SFO 1,80 1,58 1,58 1,58 1,58 

Delsum SFO 3,00 2,78 2,78 2,78 2,78 

Musikklærere 1,31 1,19 1,19 1,19 1,19 

Delsum kulturskole 1,31 1,19 1,19 1,19 1,19 

Samlet antall årsverk  29,49 30,66 30,66 30,66 30,66 

 
* vil kunne endres i forhold til elever som er finansiert av andre kommuner 
 
 
 

RAMMEOMRÅDE 24 INFORMASJON, NÆRING OG KULTUR 

Beskrivelse av rammeområdet: 
 
2410 Kulturkontoret omfatter administrasjon av kultur, Frivilligsentralen, Myrland Ungdomsgård, 
biblioteket, svømmehall, bygdekino, Furulund Allbrukshus, Strømsfoss Mølle, næring og informasjon.  
 
2411 Aremark folkebibliotek er et kombinert skole- og folkebibliotek.  
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2412 Furulund – aktiviteter   
Utleie av møtelokaler/storsal organiseres av kafévert i samarbeid med kultur. 
Svømmebassenget har åpent for publikum 8 måneder i året. Skolen benytter bassenget til 
svømmeopplæring.  
Bygdekinoen kommer med filmfremvisning ca. 5 – 6 ganger pr år. Fremvisningen er digitalisert og 
kjører 3D visninger.  
 
2413 Myrland Ungdomsgård 
Aremark Ungdomsklubb har lokaler på Myrland. Klubben holder åpent hver tirsdag og fredag og er 
et møtested for ungdom i et rusfritt miljø.  
 
2415 Strømsfoss Mølle inneholder møllemuseum, galleri og møte-/selskapslokaler.  
 
2419 Øvrige kulturmidler   
Omfatter budsjettet for tildeling av kulturmidler til idrett, lag og foreninger, kultur-/idrettspris. Diverse 
arrangement. Museumsstøtte til drift av Arestad Prestegård ved eier Aremark Historielag.  
 
2020 Frivilligsentralen 
Daglig leder er ansatt i 50 % stilling. Sentralen drives i tråd med Kultur- og utdanningsdepartementets 
retningslinjer og mottar årlig tilskudd fra staten til lønn av daglig leder.  
 
2425 Næring og informasjon 
Området er overført fra 11 – Politisk styring og administrasjon. Omfatter næringsutvikling, inngåtte 
avtaler ift interkommunalt arbeid (utviklingsavtalen, Regionalpark Haldenkanalen), Kanalselskapet, 
internasjonalt arbeid og informasjon. 
 
 
Utviklingen i 2015 
Følgende forhold har gjort seg gjeldende: 

 På Myrland har det blitt gjort utbedringer i og rundt huset dette året. Kommunen har fått 
penger fra Frifond til skaterampe, det er drenert rundt huset og det skal lages en 
sandvolleyballbane. Låven skal restaureres/istandsettes med hjelp fra frivillige og teknisk. 

 Aremarkhallen benyttes stort sett hver dag unntatt søndager.  

 Svømmebassenget benyttes av mange og bruken er økende hvert år. Taket på badet 
renoveres våren og sommeren 2015. Ny badevakt må ansettes for høsten 2015. 

 Vårmønstring ble gjennomført 25. april. Strømsfossdagen arrangeres 8. august. 
Frivilligsentralen arrangerer Juleveiåpning 28. november.  

 Det skal være en utstilling i galleriet i Strømsfoss Mølle denne sommeren. I tillegg leies bygget 
ut til Kanalfestival i mai og speiderleir i juni.  

 Opplevelsesnæringsgruppen har hatt flere møter og er en aktiv gruppe. Turistpermen er 
oppdatert for sesongen, og den digitale versjonen er å finne på kommunens hjemmeside.  

 Bolyst og Haldenkanalen Regionalpark har jevnlig møter og aktivitet.  

 Aremark kommune har mange følgere på sine facebooksider, og oppdaterer sidene jevnlig 
(Aremark kommune, Myrland Ungdomsgård, Aremark Frivilligsentral, Bruktstua, Strømsfoss 
Mølle og Bolyst i grenseland).  

    
Spesielle forhold for rammeområdet i perioden 2016-2019: 
Virksomhet kultur, næring og informasjon står foran en spennende utvikling i økonomiplanperioden på 
flere områder. Flytting av biblioteket, videreutvikling av Myrland Ungdomsgård og Frivilligsentralen, 
Bolystprosjekt, satsing på Regionalpark Haldenkanalen og ikke minst alle aktiviteter i Strømsfoss og i 
kommunen for øvrig. 

 Festivaler, sommerteater og andre aktiviteter på Kanaltangen i Strømsfoss kan utvikles videre. 
Det er mulig å leie lavvo og stubbehytter til for eksempel bursdager og andre tilstelninger. Det 
forutsetter at byggene/området er vedlikeholdt og mulig å benytte, og at det settes av midler til 
planmessig gjennomføring av tiltakene.  

 Aremarkhallen gir barn, unge og voksne gode muligheter for trening og aktiviteter som har stor 
betydning for innbyggerne i kommunen.  

 Furulund Allbrukshus gir alle innbyggere mulighet til å benytte utleierom av høy kvalitet og lav 
leiekostnad.  

 Ved at biblioteket kan få større og mer egnede lokaler på gateplan vil det bli bedre 
tilgjengelighet, bedre arbeidsforhold for bibliotekaren, og biblioteket vil kunne gi et langt bedre 
tilbud til publikum.   
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 Viktig at Myrland blir vedlikeholdt slik at stedet oppfattes som et hyggelig sted å være. Huset 
er i dårlig forfatning både utvendig og innvendig. Ved hjelp av dugnad og teknisk avdeling vil 
låven bli restaurert og istandsatt, og det vil bli et stort løft for Myrland.  

 Strømsfoss Mølle er et interessant bygg, og det må jobbes videre for å utnytte potensialet 
optimalt. Dog ligger det mye begrensninger i bygget. Flere frivillige i området ønsker å gjøre 
en dugnad for å få på plass bl.a. korntørka i kjelleren. 

 Aremark Historielag har store utfordringer knyttet til bygningsmasse og uteområder som må 
vedlikeholdes og restaureres. Historielaget trenger hjelp til vedlikehold av Arebekken 
bygdetun.  

 Bolystprosjektet varer ut 2015. Viktig å fortsette med ungdomssatsingen og årlige tilflyttertreff, 
også etter endt prosjekt.   

 En videre satsing på Regionalpark Haldenkanalen gjør et medlemskap i Indre Østfold 
Utvikling uaktuelt og avtalen er sagt opp fra 01.01.2016. 

 For å profesjonalisere arbeidet med næringsutvikling og utarbeidelse og senere oppfølging av 
en strategisk næringsplan, foreslår rådmannen å inngå et samarbeid med Halden kommune 
på dette punktet.  

 
Formålsbeskrivelse 
Tjenestegren kultur har som målsetting å bidra til et aktivt kulturliv i kommunen for barn, unge og 
voksne. 
 
 
Hovedtrekk i driftsbudsjettet, endringer og konsekvenser 
(i hele 1000 kr.) 

Tjeneste Tiltak Konsekvenser 2016 2017 2018 2019 

Kultur Faste arrangement  Kunne gjennomføre 
tiltakene planmessig 

+ 50 + 50 + 50 + 50 

Myrland 
ungdomsklubb 

Øke klubbleder stilling fra 
40 til 50 % 

Drive klubben mer 
planmessig 

+ 67 +67 + 67 + 67 

Næring  Melde oss ut av Indre 
Østfold Utvikling fra 2016 

Reduserte utgifter - 70 - 70 - 70 - 70 

Næring Kjøpe tjenester fra Halden 
kommune 

Styrke nærings-
utvikling og etablere 
strategisk næringsplan 

+250 +250 +250 +250 

Diverse tiltak Melde oss ut av Klima 

Østfold 

Reduserte utgifter - 23 - 23 - 23 - 23 

 
 
Bemanningsplan 
Oversikt over faste årsverk fordelt på de forskjellige stillingsbetegnelsene:  
 

Stillingsbetegnelse 2015 2016 2017 2018 2019 

Virksomhetsleder  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Biblioteksjef 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Fritidsklubbleder 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 

Fritidsklubbassistent 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Badevakt 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Frivilligsentralen 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Sum 3,45 3,55 3,55 3,55 3,55 

 
 

RAMMEOMRÅDE 31 BARNEVERN OG HELSE 

 
Beskrivelse av rammeområdet: 
 
3111 Helsestasjonstjenesten omfatter drift av helsestasjonen.  
Tjenesten drives i medhold av lov om kommunehelsetjenester og omfatter miljørettet helsevern, 
helsestasjonsvirksomhet, helsetjenester i skoler og opplysningsvirksomhet i henhold til lover og 
forskrifter. Det er i tillegg opprettet et eget tilbud rettet mot ungdom, Ungdommens helsestasjon. 
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Helsesøstertjenesten har et særlig ansvar overfor barn/unge, deres familier og nærmiljø. Ved 
helsestasjonen er det 1 årsverk. 
 
3112 Legetjenesten omfatter kommunelege samt to hjemler for fastlege, slik at legedekningen er 
tilfredsstillende for befolkningen. Det er pr i dag 60 % stilling som kommunelege i Aremark. I tillegg har 
den ene fastlegen 10 % stilling som smittevernlege. 
 
3113 Miljørettet helsevern 
Gjelder kjøp av tjenester. Aremark kommune kjøper tjenester fra Sarpsborg kommune på dette 
området, og som tidligere nevnt utøver den ene fastlegen arbeidet som smittevernlege i 10 % stilling 
knyttet til miljørettet helsevern. 
 
3114 Fysioterapitjenesten omfatter tiltak innen forebyggende helsearbeid, helsestasjonsvirksomhet, 
skolehelsetjeneste, barnehage, opplysningsvirksomhet, behandling av sykdom, skade eller lyte, 
habilitering/rehabilitering, tilrettelegging av det fysiske miljøet for den enkelte, tekniske hjelpemidler, 
samt omsorg - i og utenfor institusjon. Tiltak kan grovt deles inn i forebyggende tiltak, undersøkelse og 
behandling, habilitering/rehabilitering og veiledning/undervisning. 
Kommunalt driftstilskudd gis i dag til 0,5 årsverk for fysioterapeut, samt at kommunen har 0,5 årsverk 
for fastlønnet kommunefysioterapeut. 
 
3115 Psykiatritjenesten er organisert som en del av Barnevern og helse. Tjenesteområdet følger 
direkte av både helse- og sosiallovgivningen med vekt på å sikre mennesker med psykiske lidelser 
likeverdige helsetjenester, tilfredsstillende omsorgstilbud og nødvendige helsetjenester på lik linje med 
andre brukergrupper.  Mennesker med psykiske lidelser er en forsømt pasientgruppe, og kommunens 
arbeid skal sørge for et forbedret tilbud til gruppen. 
Arbeidet har fulgt sentrale myndigheters opptrappingsplan for psykisk helse, og har vært delfinansiert 
gjennom øremerkede midler i tiden 1999-2008. Fra 2009 inngikk tilskuddet til arbeidet i 
rammeoverføringene til kommunen. 
Fokus vil fortsatt være rettet mot å styrke tjenestetilbudet til personer med psykiske lidelser slik at 
gruppen sikres:  

 Tilfredsstillende bolig med tilstrekkelig bistand 

 Mulighet til meningsfylte aktiviteter og sosialt fellesskap 

 Nødvendige helsetjenester og individuell oppfølging 
 

3116 Folkehelse. Folkehelsearbeidet i kommunen skal drives etter Lov om folkehelsearbeid, formålet 
er å fremme folkehelse, herunder utjevne sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme 
befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og 
somatisk sykdom, skade eller lidelse. 
Folkehelsekoordinator inngår i merkantil stilling barnevern/helse. 
Det er opprettet en kommunal folkehelsekomite hvor rådmann, virksomhetsleder barnevern og helse, 
kommunelege, virksomhetsleder kultur/næring samt folkehelsekoordinator inngår.  
 
3130 Barneverntjenesten omfatter tjenester gitt i medhold av lov om barneverntjenester. Oppgavene 
dreier seg i hovedsak om undersøkelser og utredninger på bakgrunn av bekymringsmeldinger for barn 
og ungdom, saksforberedelser for fylkesnemnda for sosiale saker, iverksettelse av tiltak som 
støttekontakter, besøkshjem, fosterhjem, og plasseringer i institusjon, oppfølging av vedtak, 
rådgivning, tilsyn og forebyggende tiltak for barn og ungdom.  Barneverntjenesten består av 3,0 
årsverk. 
 
 
Utviklingen i 2015 
 

 Instanser som arbeider med barn og unge i kommunen og privatpersoner har fått økt 
bevissthet om forhold som kan medføre tiltak fra barneverntjenestens side. Virksomheten har 
fått flere meldinger som har ført til iverksetting av tiltak som en følge av dette.  

 Deltakelse i diverse interkommunale arbeidsgrupper innen psykiatri og barnevern har vært 
nødvendige for å opprettholde et godt faglig nivå. 

 Folkehelse: Ny lov om folkehelse stiller nye krav til kommunens folkehelsearbeid. Det årlige 
økonomiske tilskuddet fra Østfoldhelsa har falt bort i sin helhet. Det kan nå søkes om midler 
fra år til år til spesifikke folkehelse prosjekter. Dette gjør at det kan bli vanskelig å få 
forutsigbare økonomiske rammer for folkehelsearbeidet, samtidig som det må legges ned mye 
arbeid i prosjektsøknader og regnskap i forhold til de ulike folkehelseprosjektene. 
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Spesielle forhold for rammeområdet i perioden 2016-2019: 
Områdene barnevern og helse står foran flere utfordringer i økonomiplanperioden: 
 

 Videreføre arbeidet med tverrfaglig tilnærming. Barnevern, psykiatri og rus har flere 
fellesnevnere. Kommunens øvrige tjenester overfor barn og unge er viktige samarbeidsparter. 
Kvalitet i arbeidet gir bedre tjenesteyting og vil på sikt også være kostnadseffektivt. 

 

 Innen barnevern har det blitt avdekket flere forhold som kan medføre økt innsats og også kjøp 
av eksterne tjenester.  

 

 Økte legetjenester i kommunen og lovpålagte krav i forhold til IKT løsninger i forbindelse med 
samhandlingsreformen, og vil fortsatt medføre en kostnadsøkning. 

 

 Psykisk problematikk hos barn og unge, og barn og unge som blir utsatt for alvorlig 
omsorgssvikt, vil i perioden også stille krav til økt innsats fra tjenesten.  

 
Formålsbeskrivelse 
 
Organiseringen av dagens virksomheter har som formål å skape større fleksibilitet mellom 
fagområdene, samt utnytte både faglige og økonomiske ressurser på en slik måte at innbyggerne 
opplever å møte en helhetlig tjenesteleverandør. 
 
Hovedtrekk i driftsbudsjettet, endringer og konsekvenser 
(i hele 1000 kr.) 
 

Tjeneste Tiltak Konsekvenser 2015 2016 2017 2018 

Barnevern og helse Ingen nye tiltak Opprettholde 
driftsnivået fra 2015 

    

 
Konklusjon 
Rammene sikrer helse, psykiatri og barnevern på et forsvarlig driftsnivå sett ut fra dagens situasjon. 
Det vil likevel alltid knytte seg usikre momenter til en del poster innen fagområdet helse, psykiatri og 
barnevern.  
 
 
Bemanningsplan: 
 
Oversikt over faste årsverk fordelt på de forskjellige stillingsbetegnelsene: 
 

Stillingsbetegnelse 2015 2016 2017 2018 2019 

Kommunelege 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Smittevernlege 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Legesekretær  1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

Helsesøster 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Fysioterapeut  0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Psykiatrikoordinator 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Leder barnevern og helse * 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Sekretær/merkantil 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Miljøterapeut/saksbehandler 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Sum samlet årsverk 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 

 
* Personidentisk med NAV-leder 
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RAMMEOMRÅDE 32 NAV  

 
Beskrivelse av rammeområdet: 
 
3220 Fellestjenester sosial  
Her ligger det lønn til faste stillinger og administrative kostnader knyttet til drift av det kommunale 
området i NAV (sosiale tjenester).  
 
3221/3222 Sosialkontoret (økonomisk sosialhjelp og andre sosiale formål)  
Kapitlet hjemler i hovedsak ytelser og tjenester i henhold til Lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen og skal fremme økonomisk og sosial trygghet, samt bedre levevilkårene for 
vanskeligstilte.  
I tillegg til økonomisk rådgivning og hjelp, har NAV Aremark ansvaret for arbeidet med bosetting av 
flyktninger, det kommunale rusområdet og formidling av husbankens låne- og støtteordninger. 
 
 
Utviklingen i 2015 
 
NAV sin bemanning er i dag 2,5 årsverk. Årsverkene er fordelt med 1,0 statlig ansatte og 1,5 
kommunalt ansatte. For NAV-leder blir det refundert 20 % av fra NAV Østfold. 
 
NAV har følgende hovedfokus:  
 

 Det arbeides målrettet med enkeltklienter for å få disse over på annen inntekt enn 
sosialstønad og fra passivitet til aktivitet.  
 

Spesielle forhold for rammeområdet i perioden 2016-2019: 
Rammeområde NAV står foran flere utfordringer i økonomiplanperioden: 
.  

 Arbeide med å redusere omfanget av økonomisk sosialhjelp og på sikt få en nedgang. 
Kvalifiseringsstønad og AAP (Arbeidsavklaringspenger) har som intensjon å få brukere over 
fra passiv til aktiv ytelse / stønad. Dette blir spesielt viktig når man ser en økning i antall 
arbeidsledige. Dette setter krav til medarbeidere i NAV om å arbeide slik at brukere kommer 
på riktig stønad.  Muligheten for å lykkes i forhold til denne utfordringen er nå noe svekket pga 
generelt høyere arbeidsledighet, særlig i Østfold. 
  

 Bosetting av flyktninger Aremark.  
Kommunestyret har vedtatt å bosette inntil 4 familier i 2015 i det tempoet kommunen klarer å 
skaffe boliger. For 2015 er kommunen anmodet om å bosette ytterligere 9 flyktninger; til 
sammen 24. Rådmannen anbefaler ikke å svare positivt til siste anmodning på grunn av 
boligsituasjonen. 
 

 Arbeid/aktivitet for trygd og sosial.  
 

 
Formålsbeskrivelse 
 
NAVs visjon ”Vi gir mennesker muligheter” skal stå sentralt i utformingen av tjenestetilbudet til 
brukerne våre. 
 
NAV-Aremark skal bygge sitt arbeide på NAV reformen sine overordnede målsettinger. 
 

 Få flere i arbeid og færre på stønad 

 Gjøre det enklere for brukerne, og tilpasse forvaltningen til brukernes behov 

 Få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. 
 
 
Mål og styringsparametere for områdene er gitt i mål og disponeringsbrevet til fylkene.  
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Organiseringen av dagens virksomheter har som formål å skape større fleksibilitet mellom 
fagområdene, samt utnytte både faglige og økonomiske ressurser på en slik måte at innbyggerne 
opplever å møte en helhetlig tjenesteleverandør. 
 
Spesielle forhold for rammeområdet i perioden 2016-2019: 

For 2016 er kommunen anmodet om å bosette 21 flyktninger i tillegg til anmodningen på til sammen 

24 i 2015. Rådmannen vil anbefale at kommunen ikke tar stilling til bosetting i 2016 før i budsjettet 

2016. Dette fordi en ennå ikke har avklart boligsituasjonen for 2015-anmodningen.   

Rådmannen har derfor ikke lagt inn utgifter eller inntekter på dette området i økonomiplanen for 2016-

2019. Dette vil derfor kreve budsjettjusteringer etter hvert som konkrete bosettinger skjer.  

 
 
Hovedtrekk i driftsbudsjettet, endringer og konsekvenser 
(i hele 1000 kr.) 

Tjeneste Tiltak Konsekvenser 2016 2017 2018 2019 

Sosialtjenesten Ingen nye tiltak Opprettholde 
driftsnivået fra 2015 

 
   

 
 
 
Bemanningsplan 
 
Oversikt over faste årsverk fordelt på de forskjellige stillingsbetegnelsene (kommunal del):  
   

Stillingsbetegnelse 2015 2016 2017 2018 2019 

Nav-leder * 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Sosialkonsulent 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Sum 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

 
* Personidentisk med Leder helse og barnevern 
 

 

RAMMEOMRÅDE 33 PLEIE OG OMSORG 

Beskrivelse av rammeområdet: 
 
Virksomhet pleie og omsorg omfatter: 

 Fosbykollen sykehjem og hjemmesykepleie 

 Hjemmehjelp, bistand i bolig, individuelle omsorgsopplegg, støttekontakter, omsorgslønn, 
avlastning, koordinerende enhet  

 Saksbehandling av trygde-/omsorgsleiligheter, trygghetsalarmer, matombringing m.v. 

 Fellestjenester (kjøkken- og vaskeritjenester, brannvern og hygiene) 
 
Tjenesteproduksjonen drives bl.a. med hjemmel i helse og omsorgstjenesteloven 
 
3310 Fosbykollen sykehjem omfatter drift av Fosbykollen sykehjem og hjemmesykepleie som 
inkluderer: 

 Ledelse, administrasjon og saksbehandling for hele virksomheten. 

 Ett felles pleieteam for sykehjem og hjemmesykepleie. 
 
3311 Hovedkjøkken Fosbykollen omfatter drift og matproduksjon til: 

 Sykehjemsbeboerne. 

 Eldre og funksjonshemmede utenfor institusjon ihht enkeltvedtak, herunder servering i 
Fosbykollen kantine og utbringing av varmmat til hjemmeboende. 

 Ordinært kantinesalg for besøkende og kommunens ansatte. 
 
3312 Vaskeri omfatter tjenesteproduksjon til sykehjem og hjemmetjenesten. 
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3315 Samhandlingsreformen. Det foreligger skriftlige avtaler med Halden kommune på 
pasientkoordinator, heldøgns øyeblikkelighjelp- plasser, rehabilitering, kreftkoordinator og 
kompetanse.  
 
3320-3326 Styrket omsorg omfatter lønns- og driftsutgifter til individuelle omsorgsopplegg, herunder 
kjøp av aktivitetstilbud. 
 
3328 Omsorgslønn og støttekontakter. Omsorgslønn omfatter lønn til pårørende som ivaretar 
personer med omfattende omsorgsbehov. Erstatter delvis andre kommunale tjenester. Støttekontakter 
gis til personer med fysiske eller psykiske problemer med behov for hjelp til sosial omgang.  
 
3327 og 3329 Avlastningstiltak for unge med psykiske og fysiske funksjonshemminger. Handler i 
hovedsak om kjøp av tjenester.  
 
3330 Hjemmehjelp omfatter:    

 Hjemmehjelp 
 

  
Generelle kommentarer 
 
Utviklingen i 2015 
Utover generell drift gjør følgende utfordringer seg gjeldende: 
 
Organisering 
Det er valgt å ha en enhetlig ledelse i pleie og omsorg. Dette ut fra at det nå er en felles lov som styrer 
kommunens tjenester, helse- og omsorgstjenesteloven.  
Avdelingsleder for pleie og omsorg og avdelingsleder for fellestjenester er i organisert i linje til 
virksomhetsleder. Det er en konsulent som jobber i stab for virksomhetsleder som har ansvaret for  
saksbehandling, kvalitetssikring, systemansvarlig i pasientprogrammet Gerica og er leder for 
koordinerende enhet.   
 
Arbeidsmiljø og sykefravær 
Virksomheten har hatt et gjennomgående høyt sykefravær de siste årene. Dette skyldes flere årsaker. 
Noen har vært uforutsette hendelser som har gitt langvarige sykemeldinger, men også noen planlagte 
helseinngrep. Noen har kroniske tilstander som gjør at fraværet i perioder er høyt.  Det er en høy alder 
på ansatte i pleie og omsorg, og det vil bli en utfordring i fremtiden med å rekruttere fagpersonell til 
disse stillingene. 
Virksomheten har jobbet målrettet med å få ned sykefraværet. Dette pågår fortsatt.  Fra høsten 2014 
har det vært satset på etikk i virksomheten og det har blitt utdannet etikk-veiledere som ukentlig har 
refleksjonsgrupper på arbeidsplassen. Det har også vært kurs i «motivasjon på arbeidsplassen» 
Utført medarbeider-samtaler. 
 
Omsorgen for de demente.  
Sykehjemmet har en avdeling med 6 plasser forbeholdt personer med demens.  
Ytterligere satsning dette året er å styrke kompetansen av demensteam og en helhetlig oppfølging av 
demensarbeid. Fokus både på utredning og diagnostisering, planlegging, iverksetting og oppfølging av 
tiltak overfor personer med demens og deres pårørende. Det er en sykepleier og en hjelpepleier som 
er kurset i å håndtere kartlegging av demente i samarbeid med legen.  
Det har vært stor satsing på at de ansatte skal gjennomføre demensomsorgens ABC og 
miljøbehandling. Vi har de siste årene kontinuerlig hatt grupper på 6-10 personer som gjennomfører 
kursopplegget og skaffer seg kompetanse på området.  
 
Belastning i sykehjem og hjemmesykepleie.     
Pleietyngden varierer. Antall langtidsbeboere har gjennomgående vært lav. Avlastning og andre 
korttidsopphold har vært mer benyttet enn tidligere. Økonomisk fører dette til en inntektssvikt. 
Virksomheten har merket samhandlingsreformen med raske utskrivninger fra sykehus og som 
fortsetter behandling i sykehjem. Virksomheten har kommet lang med å tenke sirkulasjon på 
korttidsplassene i sykehjemmet, slik at det kan være plasser til disposisjon ved meldte 
utskrivningsklare pasienter. Slipper da å betale for overliggende pasienter. Med at pasientgruppen har 
forandret seg, fører dette også med mer belastning på grunn av pasienter som trenger mer medisinsk 
oppfølging enn tidligere.  
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Kompetanseløftet og tilskudd til opplæringstiltak for helse- og sosialpersonell. 
Sentrale tiltak i Rekrutteringsplanen for helse- og sosialpersonell er videreført i Kompetanseløftet 
innenfor 4-årige rullerende kompetanseplaner for pleie- og omsorgstjenesten. 
Kommuner som ønsker å delta i Kompetanseløftet og søke om tilskudd, må utarbeide forpliktende 
planer for opplæring i samarbeid med Fylkesmannen og fylkeskommunen.  
 
Omsorgsplan 2015. 
Helsedirektoratet har gitt Fylkesmannen i oppdrag å bistå kommunene i arbeidet med å nå målene i 
Omsorgsplan 2015.  
Demensplan og Kompetanseløftet er sentrale områder i Omsorgsplan 2015. Virksomheten jobber 
aktivt med dette. 
IPLOS-data brukes i rapportering og saksbehandling, men ikke i planlegging.  
 
Effektiv utnyttelse av dataprogrammet GERICA. 
All saksbehandling forgår nå via programmet. Alle tjenester og vedtak registreres og benyttes til 
rapportering.   
Elektronisk meldingsutveksling er innført og virksomheten er nå knyttet til ulike legekontor, sykehuset 
Østfold og NAV. 
Informasjon som tidligere ble utvekslet pr telefon eller fax foregår nå elektronisk og dokumenteres 
direkte i pasienten/brukers journal.  
 
NOTUS 
Virksomheten har nå erfaring med elektroniske timelister og det føles nyttig både for den ansatte og 
lederne. De ansatte er på websidene til Notus og melder seg til ledige vakter. De kontrollerer sin egen 
timeliste. For ledere er Notus et arbeidsredskap som gjør det oversiktlig og greit i forhold til den 
enkelte arbeidstakers arbeidstider, ulike typer avvik og kostnader. 
 
Samhandlingsreformen 
Pleie og omsorg jobber sammen med Halden kommune i forhold til Samhandlingsreformen.  
Pasienttilstrømningen tilbake til kommunen skjer nå i et raskere tempo enn tidligere og fortsetter med 
mer krevende behandling i kommunehelsetjenesten.  
Samhandlingsreformen krever mye ressurser i form av opplæring for de ansatte. Det krever riktig 
bemanning til rett tid, og mer avansert behandling i sykehjem og hjemmetjeneste. 
 
 
Spesielle forhold for rammeområdet i perioden 2016-2019: 
 
Virksomheten står foran flere store utfordringer i økonomiplanperioden: 
             

 Økende krav til kompetanse hos kommunalt helsepersonell - rehabilitering og habilitering - i 
forhold til utskrivningsklare sykehuspasienter, og at behandling videreføres i sykehjem eller 
privathjem. Dessuten vil samhandlingsreformen kunne føre til at terskelen for 
sykehusinnleggelse blir høyere og at kommunen må ta mer ansvar for behandling av sykdom.     

 Antall sykehjemsplasser ser ut til å være tilstrekkelig, da vi jobber med å ha sirkulering av 
pasienter, dvs at vi jobber med det målet å rehabilitere pasientene til å komme hjem igjen.         

 Utarbeide, ferdigstille og implementere prosedyrer og kvalitetsutvikling.  

 Ta i bruk elektronisk avvikssystem. 

 Oppgradere tilgang av datasystemet både for de ansatte og pasienter innlagt i sykehjem.  

 Starte en oppgradering av standard møblering av pasientrom på sykehjem. 

 Nye Gerica moduler, tilpasset dagens pasient- og helseadministrasjon. 

 Avklaring av organisering, ansvar og økonomi i forhold til trygghetsalarmer når fast-telefonen 
forsvinner. 

 Vurdere nytt lås-system i utgangsdørene for å skjerme sykehjemmet utenfor kontortid for 
personer som ikke skal ha tilgang.  

 Vikarordning for tjenesten skaper utfordringer i forhold til at det kreves fast ansettelse etter 3-
års regelen og 1-års regelen.  

 I hverdagsrehabilitering er innsatsen tverrfaglig. Ergoterapeuter og fysioterapeuter, samt 
sykepleiere med rehabiliteringskompetanse, er faglige pådrivere og står for opplæring av 
pleiere og hjemmehjelpere. Hverdagsrehabilitering er basert på en intensiv innsats i 
oppstarten, og gradvis avvikling av opptrening etter som aktivitetsfunksjonen bedres. For å 
sikre kontinuitet etableres det et team rundt hver enkelt bruker. 
 



AREMARK KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2016 - 2019 
SIDE 36 

 

Formålsbeskrivelse 
 
Gi brukerne tilfredsstillende og mest mulig likeverdige tilbud, uavhengig av bosted, inntekt og sosial 
status. 
Funksjonshemmede skal ha full deltakelse og likestilling i samfunnet. 
 
Sikre brukerne et forsvarlig og kvalitativt godt tilbud av pleie- og omsorgstjenester for alle 
brukergrupper, ved å ivareta hensynet til endringer i befolkningens behov og særlig ivareta hensynet 
til de svakeste brukerne. 
 
Ivareta de grunnleggende behov i forhold til: 

 Egenomsorg 

 Ernæring (herunder også nok hjelp, tid og ro). 

 Personlig hygiene og naturlige funksjoner. 

 Av- og påkledning. 

 Normal døgnrytme. 

 Ro og skjermet privatliv. 

 Sosial kontakt, fellesskap og aktivitet. 

 Nødvendig medisinsk undersøkelse, behandling, rehabilitering og pleie og omsorg. 

 Nødvendig tannbehandling og ivaretakelse av munnhygiene. 

 Brukere med demenssykdom. 
 
 
Hovedtrekk i driftsbudsjettet, endringer og konsekvenser 
(i hele 1000 kr.) 

Tjeneste Tiltak Konsekvenser 2015 2016 2017 2018 

Rehabilitering Ergoterapeut 50 % Faglig styrke i 
rehabilitering 

+ 300 + 300 + 300 + 300 

 
 
Bemanningsplan  
 
Oversikt over faste årsverk fordelt på de forskjellige stillingsbetegnelsene: 
 

               Stillingsbetegnelse 2015 2016 2017 2018 2018 

Ledelse:  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Virksomhetsleder 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Sykehjem og hjemmebaserte tjenester: 28,39 28,23 28,23 28,23 28,23 

Avdelingsleder 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Assisterende avdelingsleder 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Konsulent 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Sykepleier/vernepleier/høgskole 9,67 9,63 9,63 9,63 9,63 

Hjelpepleier / omsorgsarbeider   14,71 13,88 13,88 13,88 13,88 

Ergoterapeut 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 

Assistent 1,01 1,18 1,18 1,18 1,18 

Dagaktivitet for hjemmeboende  0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Hjelpepleier / omsorgsarbeider   0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Styrket omsorgstjenester: 10,81 10,85 10,85 10,85 10,85 

Hjelpepleier/omsorgsarbeider 4,31 4,52 4,52 4,52 4,52 

Assistent 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 

Hjemmehjelp   1,00 0,83 0,83 0,83 0,83 

Fellestjenester: 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 

Avdelingsleder/kjøkkensjef 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kjøkkenpersonell   1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 

Vaskeriassistent  0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

Sum 43,80 43,68 43,68 43,68 43,68 

 
Med forbehold om avvikling av stillinger i forhold til planlagt avgang i forhold til pensjon. 
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RAMMEOMRÅDE 4 PLAN, MILJØ OG TEKNIKK. 

    
Beskrivelse av rammeområdet: 
Virksomhetsområdet plan, miljø, teknisk administrasjon, saksbehandler og yter tjenester på følgende 
områder: 

- byggesaker 
- plansaker 
- skog 
- jord 
- miljø 
- vilt 
- VAR- området, inkl. spredt avløp 
- teknisk vedlikehold og drift 
- brann og feiervesen 

Tjenesteområdet omfatter administrasjon av funksjonene som er tillagt rammeområdet.  
Virksomhetsleder samordner driften av virksomheten, og har sekretæransvar for Plan- og 
utviklingsutvalget.   Fagområdene byggesak, planlegging, spredt avløp, skog, oppmåling, jord, miljø 
og vilt administreres av Marker kommune ved avdelingsleder, og Aremark kommune kjøper tjenester 
tilsvarende 35 % (2,8 årsverk) av kontorets samlede driftskostnader. 
 
Aremark kommune kjøper feiertjenesten fra Marker kommune og fra 1.5.2015 vikartjenester fra 
Halden brannvesen. 
 
 
 41 Skog-, plan-, miljø og viltforvaltning  
 
Saksbehandling og tjenester på disse områdene utføres i dag i et interkommunalt samarbeid der det 
interkommunale kontorets samlede driftskostnader fordeles slik mellom Aremark, Marker og 
Rømskog: 
 
Aremark  35 % 
Marker   50 % 
Rømskog  15 % 
 
Virksomhetsleder (teknisk sjef) har på vegne av rådmannen den løpende kontakten med de aktuelle 
saksbehandlerne og leder av kontoret, og organiserer for øvrig virksomheten på området. 
 
 
43 Teknisk 
 
Tjenesteområdet ledes av virksomhetsleder teknisk (teknisk sjef). Ansvaret dekker et vidt spekter av 
oppgaver, og omfatter ansvar for renhold på kommunale bygg, service på kommunale anlegg som 
ventilasjon, brann og elektriske anlegg, vedlikehold utvendig og service av kommunale bygninger, 
vedlikehold av kommunale veier, grøntområder, badeplasser og idrettsplasser, en del 
vaktmesteroppgaver og bistå sykehjemmet med hjelpemidler til brukere. 
 
Virksomheten forholder seg til plan- og bygningsloven, samt en rekke særlover og forskrifter innen de 
enkelte områdene.  
Brukerne av tjenestene er egne tjenesteområder (sykehjem, skole osv.), innbyggere i kommunen, 
hytteeiere, samt offentlige organer. 
   
 
44 VAR-område 
 
Området dekker vannforsyning, avløp og renovasjon. Vannforsyning inkluderer alt fra kvalitetssikring 
av dagens vannkilde, ansvar for prosessen, rørledninger og rapportering av prøveresultat til 
Mattilsynet. Avløpshåndtering (kloakk) inkl. kommunenes renseanlegg, alle pumpestasjoner og 
rørledninger. Renovasjon inkluderer i tillegg til klassisk «søppelhenting» 3 miljøstasjoner. Alt dette skal 
drives etter selvkostprinsippet.  
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45 Brann og feiing 
 
Brann, redning og feiervesen hører administrativt inn under virksomhetsleder teknisk (teknisk sjef).  
  
Utviklingen i 2015 

 Hovedplan vann, avløp og miljø startet i hovedsak opp i 2015. Trinn 1 og 2 avsluttes i 2015 og 
trinn 3 prosjekteres i 2015 med oppstart i 2016. 

 For å følge opp kommunedelplan Fosby er det avsatt midler til kjøp av arealer i Fosby 
sentrum.  

 Rehabilitering og sanering av gamle ledninger i Lillebyfeltet skjer i 2015. Dette er et tiltak å få 
skifte eternitt ledninger og separere overvannet fra avløpsvannet. Prosjektet er en forutsetning 
for at Skodsberg renseanlegg skal kunne ta imot flere abonnenter 

 Oppstart av rehabilitering av Aremark skole.  

 Kommuneplanarbeidet skjer i samarbeid med fylkeskommunen, Marker kommune og 
Rømskog kommune. Dette arbeid er planlagt ferdig i 2015.        
 
 

Spesielle forhold for rammeområdet i perioden 2016-2019: 

 Marker kommune har varslet at de vil si opp avtalen med Aremark om kjøp av 20% stilling 
innen brann. 

 Aremark kommune har varslet Marker kommune om mulig oppsigelse av avtalen om kjøp av 
feiertjenesten. 

 Nytt vannverk skal på plass i november/desember 2015. Prosessleverandør ble valgt i 2014 
og leverandør av prosessbygg og ledningstrase blir valgt i 2015. Vannverket kommer til å 
doble kapasitet i forhold til dagens 528 abonnenter. Utbygging av vannledninger kommer til å 
skje parallelt med trykkavløpssystemet.  

 VA-tiltaket for strekningen Tolsby-Skodsberg ligger utenfor økonomiplanperioden og må 
vurderes i rulleringen av økonomiplan 2017-2020. 
 

I henhold til forsert og nå oppdaterte investeringsplan tilknyttet Hovedplan vann og avløp er det i 

økonomiplan lagt inn følgende forutsetninger: 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Antall 
tilknytninger 
vann 
 

15 150 130 89 150 29 0 0 0 0 0 0 0 

Tilknytningsav
gift vann i 1000 
kr. 
 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Estimert 
vannavgift i kr. 
pr. år 
 

2000 1800 1600 1500 1500 1500 1500 2000 2700 2800 2900 3000 3000 

              

Antall 
tilknytninger 
avløp 
 

15 150 130 89 150 124 0 0 0 0 0 0 0 

Tilknytningsav
gift avløp i 
1000 kr 
 

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Estimert 
kloakkavgift pr. 
m3 i kr.  
Vanlig bolig 
(200 m3 pr. 
enhet) i kr. 
pr.år 

30 
 
 
6000 

20 
 
 
4000 

15 
 
 
3000 

10 
 
 
2000 

10 
 
 
2000 

10 
 
 
2000 

10 
 
 
2000 

15 
 
 
3000 

15 
 
 
3000 

18 
 
 
3600 

20 
 
 
4000 

27 
 
 
5400 

28 
 
 
5600 
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Hovedtrekk i driftsbudsjettet, endringer og konsekvenser 
(i hele 1000 kr.) 
 

  Tjeneste     Tiltak          
Konsekvenser 

2016 2017 2018 2019 

Teknisk  Økning rammer Økt vedlikehold av 
kommunens 
bygningsmasse 

+ 194 +  194 + 194 + 48 

Teknisk Melde oss ut av 
Driftsassistansen 

Redusere utgifter 
-  50 -  50 -  50 -  50 

 
 

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR KOMMUNALE BYGG I 2016-2019 INKL MATERIELL 

( alle tall i 1000 kr og uten mva, men ekskl. lønn egne ansatte) 

 
          

            

  2015 2016 2017 2018 2019 

Økonomiplanforslag 1479 1673 1673 1673 1527 

Sum est. behov fordelt p. omr 1575 2085 2170 1745 2095 

            

Fosdal-omsorgsbol. 800 700 600 50 600 

Maling - utvendig           

Kjøkken 200 100       

Bad 300 600       

Maling-innvendig 300         

Utskifte av fasade/tak     600   600 

Ungdomsboliger 20 20 20 200 200 

Maling -utvendig           

Kjøkken       150   

Bad         200 

Maling -innvendig       50   

Helsestasjon 20 20 20 20 20 

Maling utvendig           

Maling innvendig           

Furulund 60 260 60 60 200 

Maling innvendig   60     200 

Maling utvendig   200       

Lillebyåsen -leiligheter 20 20 600 20 20 

Maling utvendig     150     

Kjøkken     150     

Bad     150     

Maling innvendig      150     

Fosbyåsen -ung.leiligheter 15 15 15 15 15 

Maling utvendig           

Kjøkken           

Bad           

Maling innvendig            
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Utskifting av fasade/tak           

Bergslund-boliger 15 15 400 900 15 

Vasking utvendig           

Maling utvendig     400     

Kjøkken       350   

Bad       350   

Maling innvendig        200   

Fosbykollen 
sykehjem/servicebygg 300 600 90 90 500 

Maling utvendig   500       

Kjøkken         200 

Bad         200 

Dør/Vindu 200 100       

Maling innvendig  100       100 

Rådhuset 60 10 10 10 10 

Maling utvendig           

Maling - mur 50         

Barnehage 50 240 150 150 250 

Vasking utvendig   40       

Maling utvendig   200       

Kjøkken         100 

Bad         150 

Maling innvendig      150 150   

Aremarkshallen 20 20 20 20 20 

Renseanlegg -bygg       20   

Maling Innvendig            

Maling utvendig           

Innvendig oppuss           

Utvendig vask       20   

Pumpestasjoner 45 45 45 45 45 

Maling utvendig 40 40 40 40 40 

Vasking 5 5 5 5 5 

Strømfoss -servicehus 40 10 10 10 10 

Utvendig maling 20         

Innvendig maling 20         

Utvendig vask           

Industriområde -bygg 5 5 5 5 5 

Utvendig maling           

Innvendig maling           

Dører og vinduer           

Snekkerverksted 5 5 5 5 5 

Maling utvendig           

Aremark skole 50 50 50 50 50 

Rehabilitering av skole           

Renseanlegg -Bjørkebekk 5 5 5 5 5 
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Maling utvendig           

Brannstasjon 5 5 5 50 5 

Maling utvendig       50   

Myrland 20 20 20 20 100 

Utvendig vask           

Maling utvendig         100 

Miljøstasjoner 10 10 10 10 10 

Maling container           

Idrettsbane 10 10 10 10 10 

 
 
Bemanningsplan. 
Oversikt over faste årsverk fordelt på de forskjellige stillingsbetegnelsene: 
  

Stillingsbetegnelse 2015 2016 2017 2018 2019 

Virksomhetsleder teknisk 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Saksbehandler (merkantil) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

Tekniske tjenester 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Driftsoperatør /ing. VAR 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Renholdere 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 

Brannmannskap 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Brannsjef * 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

SUM 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 

    
* Marker kommune kjøper 20 %. 
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VEDLEGG 

ØKONOMISKE RAMMER 2015-2018 

 

 

 

Budsjettskjema 1A 2016-2019

Alle tall i tusen kroner

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Skatt på inntekt og formue -27 552 -30 548 -30 490 -30 490 -30 490 -30 490

Ordinært rammetilskudd -60 781 -58 861 -61 810 -61 810 -61 810 -61 810

Skatt på eiendom -4 934 -4 940 -4 940 -4 940 -4 940 -4 940

Andre direkte eller indirekte skatter -64 -60 -60 -60 -60 -60

Andre generelle statstilskudd -2 186 -1 455 -1 455 -1 455 -1 455 -1 455

Sum disponible inntekter -95 517 -95 864 -98 755 -98 755 -98 755 -98 755

Renteinntekter og utbytte -2 787 -3 338 -2 480 -1 480 -1 480 -1 480

Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0

Renteutgifter, provisjoner og andre 

finansutg.
1 585 3 079 2 496 2 516 2 546 2 578

Tap på finansielle instrumenter 

(omløpsmidler)
0 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 1 799 2 589 3 008 3 033 3 070 3 110

Nette finansinnt./utg. 597 2 330 3 024 4 069 4 136 4 208

Dekning av tidl. års underskudd 0 0 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 81 0 0 561 628 987

Til bundne avsetninger 988 4 666 3 252 1 047 1 462 1 304

Bruk av tidligere regnskapsmessig 

mindreforbruk
-81 0 0 0 0 0

Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 0 0

Bruk av bundne avsetninger -255 -3 -3 -3 -3 -290

Netto avsetninger 734 4 663 3 249 1 605 2 087 2 001

Overført til investeringsbudsjettet 0 0 0 0 0 0

Til fordeling drift -94 187 -88 871 -92 482 -93 081 -92 532 -92 546

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 93 553 88 871 92 482 93 081 92 532 92 546

-634 0 0 0 0 0
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Regnskap 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Budsjett 

2019

11 Sentraladministrasjon

Netto 12 515 13 472 14 346 14 466 14 346 14 466

22 Barnehage

Netto 6 208 6 987 7 041 7 041 7 041 7 041

23 Aremark skole og SFO

Netto 18 910 20 146 20 774 20 474 20 474 20 474

24 Næring, informasjon og kultur

Netto 4 187 4 303 4 446 4 446 4 446 4 446

31 Barnevern, psykiatri og helse

Netto 7 930 8 056 8 230 8 230 8 230 8 230

32 NAV

Netto 1 968 1 962 1 934 1 934 1 934 1 934

33 Pleie og omsorg

Netto 32 264 31 492 32 199 32 199 32 199 32 199

41 Skog-, plan-, miljø- og viltforvaltning

Netto 2 072 1 820 1 884 1 884 1 884 1 884

43 Teknisk

Netto 7 083 6 771 7 127 7 127 7 127 6 981

44 VAR-området

Netto -1 129 -7 617 -7 027 -6 248 -6 677 -6 637

45 Brann og feiing

Netto 1 543 1 479 1 528 1 528 1 528 1 528

Totalt

Netto 93 553 88 871 92 482 93 081 92 532 92 546

Alle tall i tusen kroner

Budsjettskjema 1 B - Til fordeling drift
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Budsjettskjema 2A 2016-2019

Alle tall i tusen kroner

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Investeringer i anleggsmidler 5 202 46 613 49 500 4 200 4 600 4 600

Utlån og forskutteringer 163 600 600 400 400 400

Kjøp av aksjer og andeler 286 250 250 250 250 250

Avdrag på lån 355 400 400 400 400 400

Dekning av tidl. års udekket 0 0 0 0 0 0

Avsetninger 4 020 0 0 30 30 30

Årets finansieringsbehov 10 026 47 863 50 750 5 280 5 680 5 680

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler (inkl. Startlån) -4 704 -37 090 -36 500 -4 600 -5 000 -5 000

Inntekter fra salg av anleggsmidler -11 -3 470 -470 -500 -500 -500

Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 0 0

Kompensasjon for merverdiavgift -321 -3 123 -6 600 0 0 0

Mottatt avdrag på utlån og refusjoner -459 -180 -180 -180 -180 -180

Andre inntekter 0 0 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering -5 495 -43 863 -43 750 -5 280 -5 680 -5 680

Overført fra driftsbudsjettet 0 0 0 0 0 0

Bruk av tidliger års udisponert -4 020 0 0 0 0 0

Bruk av avsetninger -107 -4 000 -7 000 0 0 0

Sum finansiering -9 621 -47 863 -50 750 -5 280 -5 680 -5 680

Udekket/udisponert 405 0 0 0 0 0

Regnskap 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Budsjett 

2019

23 Aremark skole

Investeringer 1 177 0 0 0 0 0

41 Skog-, plan-, miljø- og viltforvaltning

Investeringer 88 0 0 0 0 0

43 Teknisk

Investeringer 458 19 613 33 000 0 0 0

44 VAR-området

Investeringer 3 478 27 000 16 500 4 200 4 600 4 600

Investeringer totalt 5 202 46 613 49 500 4 200 4 600 4 600

Budsjettskjema 2 B - Investeringsbudsjett
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Budsjettskjema 2B 2016-2019

Alle tall i tusen kroner

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2014 2015 2016 2017 2018 2019

2 Oppvekst og kultur

Aremark skole - IKT 1 061 0 0 0 0 0

Aktiviteter Furulund 117 0 0 0 0 0

4 Drift og utvikling

Skogeiedommer 20 0 0 0 0 0

Bøensætre 69 0 0 0 0 0

Kommunale tomtefelt 23 4 000 0 0 0 0

Aremark skole - rehabilitering/utbyggin 239 11 250 32 500 0 0 0

Aremark barnehage - gjerde 0 313 125 0 0 0

Fosbykollen sykehjem 0 0 375 0 0 0

Furulund - svømmehall 63 1 250 0 0 0 0

Parker - torget ved bankbygget 133 0 0 0 0 0

Parker 0 300 0 0 0 0

Kommunale veger 0 2 500 0 0 0 0

Vann 579 15 000 4 000 1 200 1 600 1 600

Avløp og rensing 2 900 12 000 12 500 3 000 3 000 3 000

Årets finansieringsbehov 5 202 46 613 49 500 4 200 4 600 4 600


